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For mæli.

Tann maður, ið lisið hevir føroyskt mál við næmingarnar í

læraraskúlanum í Havn, gekk á sinni á tal við meg um at geva

út eina føroyska lesibók, ið nýtast kundi við hesa undirvísing,

eitt arbeiði, sum eg sjálvur leingi hevði hugsað um at fáa í lag.

Ein slík bók átti helst at geva eitt bílæti av føroyskum

máli niður ígjognum tíðimar, at sýna næmingunum tað mál, ið

okkara fedrar talaðu í fornold, og tað mál, ið landsmenn skriva

nú á dogum.

Men hvor skuldi bera kostnaðin við at geva út hesa bók,

sum kravdist at vera heldur stór? Lógtingið, ið áður hevði latið

givið út lesibøkur fyri bóra, helt seg ikki kunna hjálpa. Og
»Hitt føroyska bókmentafelagið« var enn ov fáment til at kunna

taka so stórt til. Men mær lukkaðist tá at fáa ymsar góðar

menn at skjóta saman pening so miklan til hesa bók, at bók-

mentafelagið tordi at fara undir tað, sum í vantaði, og sum tó

vildi vera størri parturin. Hesum monnum vil eg her siga góða

tokk fyri teirra hjálp.

Eg havi sjálvsagt í hesi bók nýtt ta somu stavseting sum

í teimum lesibókum, eg áður havi givið út fyri bóra. Tó havi

eg viljað, at næmingarair í læraraskúlanum eisini skuldu kenna

ta stavseting, ið menn sum dr. phil. Jakob Jakobsen og lærarin

Joen Poulsen á Strondum vanliga nýta; tað sum eg havi tikið

frá teirra hond upp í hesa bók, havi eg tí latið prenta í

»broyting«.

Um henda bók nú kann gera nakran fullnað fyri seg sum

vegleiðari í føroyskum máli, skal eg ikki døma um. Mong eni

vomm hennara, tað síggi eg.
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Tó at hon særliga er ætlað til nýtslu í okkara læraraskúla,

vóni eg, at felagsmenninir í bókmentafelaginum við vælvild taka

við henni.

Ein partur av lesibókini (kvæðini) er tikin í særprent og

givin út í »Kvæðabók 1«.

Eina stóra tókk skyldi eg frúnni Marie R. Mikkelsen í Keyp-

mannahavn, sum í mangar mátar hevir hjálpt mær við prent-

arbeiðinum.

í Todnesi í 1911.

A. C. Evensen.
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Um fornaldar og miðaldar skaldskap og

bókmentir, helst hjá íslendingum.

Skaldmentirnar hjá Norðurfólkunum vóru sum hjá oðrum

fólkum í langar tíðir ein bert munnliga goymdur skaldskapur,

áðrenn tær vóru at skrivaðum bókmentum. Og tær møta

okkum fyrst sum yrkingar (í bundnum stíli).

Tað er so langtífrá, at teir menn av norrønari ætt, ið

festu búgv í teim skotsku oyggjunum og í Føroyum og

seinni á íslandi, vóru ókunnigir við skaldmentir, at víkinga-

dagarnir (c 800—c. 1000) vóru sannir gróðrardagar fyri

skaldmentir, helst har ið víkingar áttu samveru við Ángul-

saxar, írar (Keltar) og Frakkar. Hesar skaldmentir, sum
yðjandi ríkar spretta fram í ollum víkingalondunum, h'ka frá

Grønlandi og norðasta Noreg til Danmarkar, eru kanska fyri

stóran partin ein endurnýggjan av gomlum norðurlanda yrk-

ingum og sognum ella sognum, ið ferðast hovdu frá oðrum

germanskum fólkum ; tað er helst gomlum kappum, eldri enn

víkingatíðin, og teim fornu gudunum og Hv teirra, at henda

yrking sigir frá, ið menn eru vanir at nevna edduJcvæðini.

Men ríkast blómaði hesin skaldskapur í víkingabygdunum í

Vesturhavsoyggjunum, har víkingarnir hoyrdu Angulsaxarnar

kvóða um fornaldar kappar, um Volund smið, um Vols-

ungar og Júkungar (Sjúrð Sigmundarson), um Tíðrik kong

(av Bern), um Húnakongar. — Nú eiga vit ikki nógv eftir

av hesum gomlu eddukvæðum, sum summi seinni í tíðini

eru skrivað upp í íslendskar skinnbøkur, meðan onnur eru

goymd í látínskum búnað hjá Saxo. Sum dømi hava

vit upp í hesa bók tikið eddukvæðið »Hamarsheimt eða

Prymskviða« og nokur orindi úr eddukvæðinum »Hávamál«

(í nýføroyskari týðing), sum sýna okkum manna hugsan tá.

Men umframt »eddukvæðini« vóx fram í víkingatíðini
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ein annar skaldskapur, ið menn vanliga nevna skalakvæðir

o : kvæðir (nevnd drápur ella flokkar), sum yrkjarin (skaldið)^

ið tænir í hirðini hjá kongi ella hóvdinga, kvoður um harra

sín og avreksverk hans, honum til prís. írlands gomlu hovd-

ingar hovdu vanliga í fylgi sínum slík hirðskald, ein siður i5

longu Haraldur kongur hin hárfagri tók. Men frá miðjum 10.

árhundraði verður henda skaldayrking, logd burt av oðrum,

eina havd uppi av íslendingum av góðari ætt, ið vitjaðu og

tæntu hjá útlendskum kongum og hovdingum og fyri síni

lovkvæði vunnu sær heiður og gull. Meðan eddukvæðini um
gudar og fornaldar kappar eruyrkt íeinfoldumorindalagi (versa-

lagi), so yrkja hesi hirðskaldini eins og tey írsku hirðskaldini

í vandum orindalagi og kynstrigum »kenningum« o: umskriv-

ingum^). í hægsta blóma stóð skaldayrkingin í 11. árhund-

raði. Av teim elstu leingi munnliga goymdu skaldakvæðum

eiga vit sum oftast bert brot eftir, stiindum eina stok orindi^

uppskrivað seinni í tíðini av sóguskrivarum, ið nýta tey

sum vitnir um gamlar soguligar tilburðir. Annars hildu ís-

lendingar fram við skaldayrking í gomlum formi (í drápum

og flokkum) langt niður í tíðina eftir tað at teir hovdu fingið

skriftligar bókmentir; men evnið fyri hesi yrking varð tá

meira tikið úr tí kristna trúarh'vinum (heiHgir menn, Maria

^oy), og tað fríska og upphavliga í yrkingini stirðnaði í

faststandandi, oyðum orðasetningum (kenningum). Av skalda-

kvæðum eru eingi her í bókini.

Men eisini ein »skaldskapur« í prosa varð í fleiri ættar-

lið munnliga goymdur hjá íslendingum, áðrenn teir festu hann

í bøkur. Tað vóru sagdar sógur, sogur sum sogdust frá

slekt til slekt um merkiligar menn og tilburðir, og var stórur

dentur lagdur á at siga hesar sogur sum beinast og sum
best; tað galt nógv um, at sogan var væl sogd, og stoypt-

ist hon soleiðis í fastan, vakran og fyndugan form. Sh'kar

sogur sogdust bæði um merkilig tíðindir heima áíslandi

^) Gamlar keniiingar íinnast í okkara miðaldarkvæðam, t. d. axla-

grein (= armur), benjardogg (= blóð), benjarkolvur, eggjateinur og slíðra-

spjót (= svorð), buðlungur (= kongur; o: ættingi av Buðla kongi),

bønardrottur (= Guð), herjanssonur (= níðingur; Herjan er Óðin), hildar-

maður (= kappi), hildarting, hildarleikur, randargný og snildarmeingi (= bai-

dagi), leikalind og liljuvond (= kvinna), siglutræ (= mastur), stavar-

grein (= skrift).



og um tilburðir í fremmandum londum, sum íslendingar

vitjaðu, í Grønlandi, Føroyjum, Orknoyjum, Jómsborg, Dan-

mork, mest tó í Noreg. Tað eru hesar munnliga goymdu
sógur, sum seinni, táið menn vóru vorðnir meiri skriviførir,

skrivaðust upp á kálvskinn, særliga í 12. og 13. árhundraði, og

sum eru kendar um allan tann mentaða heimin undir navn-

inum ^Tcer íslendsJcu sdgurnar<í (Sagaer).

Um ár 1100 arbeiddust hesar tvinnhandað sagnir saman

í størri og minni bólkar av monnum, ið nevndust »fróðir«

3: sogukønir. Og brátt skrivast nú hesar sogur upp. Tað
fyrsta, vit vita at vera skrivað, er krýnikan um norskar
kongar av Sæmundi fróða;- hon var á látínskum máii,

men er ikki longur til. Síðan kemur íslendingabókin
av Ara fróða, ið bæði sigir frá norskum kongum og mest
frá íslands sogu til c. 1120. Síðan ganga frásagnirnar javn-

síðis. Frásagnirnar, sum skrivast niður um útlendsk
tíðindir, eru sogur um teir einkultu norsku kongarnar til

c. 1200 (sogan um ÓÍav Tryggvason, um Ólav hin heilaga,.

um Harald hin hárfagra, Hákun hin góða, Sverra) og sogur

um ymisk tíðindir í oðrum Norðurlondum (sogan um Eirik

hin reyða, Føroyingasoga (Tróndarbók), Orknoyingasoga,

Jómsvíkingasoga, Knýtlingasoga). So við og við saman-

skrivast einkultar norskar kongasogur í størri samanhangandi

soguverk (»Agrip€, »Fagrskinna«, »Morkinskinna«), ið ikki

oll nú eru til í teirra upphavliga skapnaði, men sum 511 era

tikin til nýtslu í tí stóra samanfatandi soguverki av Snorra

Sturluson, Heimskringla, ið endar við Sverra kongi 1177.

Ur »Heimskringlu< eru trý sogubrot tikin upp í hesa bók..

Frásagnirnar um íslendsk heimatiðindi eru ættar-

sógur, nøgd av sogum um ymsar gamlar íslendskar ættir.

Sum dømi hava vit upp í bók hesa tíkið eitt stykki úr Njáls

sogu. Eisini hesar sogur enda í einum samlingsverki,..

»Sturlungasogan«, samanskrivað í 13. árhundraði. Eitt

annað samlingsverk er >Landnáma«, ið sigir frá íslands land-

nám. — Til ættarsogurnar koma brátt biskupasogurnar
í 13. árh. (o. u. 1220) er hin tiltikna Snorra edda

(av Snorra Sturluson) skrivað, har Snorri miUum annað sigir

frá gamlari trúgv um heimsins upphav og enda og um
fornar gudar og lív teirra eftir gomlum' sognum og yrking-



um (eddukvæðum); úr Snorra eddu hava vit tikið »Tórs

ferð til Útgarðaloka« og »Baldurs deyðac. Frá hesi tíðini

eru eisini »Fornaidarsogurnar« (o: gamlar sagnir), sum

siga frá aldursgomlum, ofta felagsgermansku sðgnum (t. d.

sagnirnar um Volund smið og Sjúrð Fávnisbana). Upp í

>Sogurnar« (Sagaerne) teljist eisini nøgd av sogum, týdd-

umúrfremmandumtungumálum, helst látín (t. d. Postula-

sogur, Heilagramannasogur, Alexandersóga, Trojumannasóga,

Rómverjasogur ; Karlamagnússoga, Tíðrikssoga etc).

Frá 12. og 13. árhundraði hava vit eisini stórar ís-

lendskar lógbøkur (t. d. >Grágásin«), nøgd av prædik-

um og av lærdum bókaverkum av ymiskum slagi.

Stutt at siga frá — hesi tvey árhundraðir vóru ein avbera

rík andaiig gróðurtíð hjá íslendingum við sjaldsama sterkum

huga hjá almenningi eftir at lesa.

Men í 14. árhundraði kennist afturgongan. Av original-

um skapast ógviliga Htið (nakrar biskupasogur t. d.). Frá

soguligum tilburðum verður nú mest eina sagt frá í annál-

unum, árbókum, sum ár fyri ár tekna upp tað, ið fyri fellur.

(Hesar annálar, ið longu byrja at siga frá tíðindum frá 12.

árhundraði, halda íslendingar fram við at skriva seint niður

í tíðina). Men oll tey g'omlu bókaverkini avskrivast og stór

bókasavn skapast, so hugurin at lesa er enn líka stórur. Sum
prosaskrivingin er eisini yrkingin á fallandi fóti; tó verður

bæði í hesum og næsta árhundraði yrkt nógv av gudiligum

innihaidi, um heilagar menn og Mariu moy, men tað mesta

av tí hevir lítið virði. Ein nýggj skaldskapsgrein, ið menn
nevna »rímur«, kemur fram í 14. árhundraði; men inni-

haldið av teimum er bert tær gomiu skrivaðu sogurnar, ið

verða settar út tii at >bera uppá rím« (jvf. okkara kvæða-

yrking). Yrking av tílíkum rímum hava fslendingar hildið

áfram við líka tii okkara dagar, í tí at fóikið hevir kvoðið

hesar rímur í kvoldsetunum tey longu vetrarkvoldini. Meðan
íslendingar í tí gamla dansinum hjá sær, vikivakadansinum,

ið fall burtur í 18. árhundraði, kvóðu »Íyriskar« sangir, ofta

av gudiiigum ella siðvenjandi innihaldi (vikivakakvæði).



Tórs ferð til Utgarðaloka

(í føroyskari týðing).*)

Tað er upphav sogu hesar, at Akutórur fór við

havrum ^ sínum og reið -, og við honum sá ^ ásur, ið

Loki er kallaður; koma teir at kvoldi til ein bónda og
fáa har náttstað. Enn^ um kvoldið tók Tórur havrar
sínar og skar báðar ; eftir tað vóru teir flettir og bornir
tii ketils. Enn ið ^ soðið^ var, tá settist Tórur til nátt-

verðar og teir lagsmenn. Tórur beyð til matar við sær
bóndanum og konu hans og bornum teirra; sonur
bónda hæt Tjálvi, enn Roskva dóttir. Tá legði. Tórur
havursskinnini utar frá eldinum og mælti, at bóndi og
heimamenn hans skyldu kasta beinunum á havursskinnini.

Tjálvi, sonur bónda, helt á lærleggi havursins og spretti

á knívi sínum og breyt til mergjar. Tórur dvaldist

har um náttina ; enn í óttu ' fyri dag stóð hann upp og
klæddi seg, tók hamarin Mjollnir og brá upp og vígaði

havursskinnini; stóðu tá upp havrarnir, og var tá

annar haltur aftara føti. Tað fann Tórur og taldi, at

bóndin ella lijún hans mundi ikki skynsamliga hava
farið við beinum havursins; kennir hann, at brotin

var lærleggurin. Ikki tarv langt frá tí at siga; vita

megu tað allir, hvursu ræddur bóndin mundi verða, ið

hann sá, at Tórur læt síga brýnnar niður fyri eygu;
enn tað lítið ið sást av eygunum, tá hugsaði hann,
hann mundi falla fyri sjónini eini samt; hann herdi

hendurnar at hamarskaftinum, svá at hvítnaðu knúgv-
arnir. Enn bóndin gjordi, sum vón var, og oli hjúnini,

kallaðu alsárliga, bóðu sær friðar, buðu, at fyri skyldi

koma ^ alt tað, ið tey áttu. Enn ið hann sá ræðslu
teirra, tá gekk av honum móðurin^, og blídkaðist hann

*) Málið í hesi føroyskari týðing er eitt fornt, føroyskt mál,

fyri betri at vísa skyldskapin millum føroyskt og forníslendskt mál.
* havur = bukkur; - reið (hon) =: vagnur; ^ sá =: tann;

- men; ^ ið — tá ið; " kókað; '

náttini fyri lýsing; '^ o: í bót; ^ vreiðin.
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og tók av teim í sætt born teirra, Tjálva og Rosku, og
gjordust tey tá skyldigir tænastuiiíenn Tórs, og fylgja

tey honum javnan síðan.

Læt hann eftir har havrar og byrjaði ferðina

eystur í Jotunheimar og alt til havsins, og tá fór

hann út yvir havið tað hitt djúpa; enn ið hann kom
til lands, tá gekk hann upp, og við honum Loki og
Tjálvi og Róskva. Tá ið tey hovdu lítla stund gingið,

varð fyri teim skógvur stórur; gingu tey tann dag
allan til myrkurs. Tjálvi var allra manna fóthvatlig-

astur^; hann bar matskjáttu Tórs, enn til vistar var
ikki gott'^. Tá ið myrkt var vorðið, leitaðu teir sær til

náttstaðar og funnu fyri sær skála almiklan, vóru dyr
á enda og javnbreiðar skálanum; har leitaðu teir sær
náttbóls. Enn um miðja nátt varð landskjálfti mikii,

gekk jorðin undir teim í skðkum, og skalv húsið; tá

stóð Tórur upp og heitti á lagsmenn sínar, og leitaðu

sær fyri og funnu avhús til høgri handar í miðjum
skálanum og gingu hagar ; settist Tórur í dyrnar, enn
tey onnur vóru innar frá honum, og vóru tey rædd,
enn Tórur helt hamarskaftinum og ætlaði at verja seg;

tá hoyrdu tey dun mikið og gný. Enn ið kom at

dimmalætting, tá gekk Tórur iit og sær, hvar lá maður
skamt frá honum í skóginum, og var sá ikki lítil; hann
svav og reyt sterkliga. Tá tóktist Tórur skilja, hvat
lætum^ verið hevði um náttina; hann spennir seg megin-
gjorðum, og vóx honum ásmegin^; enn í tí vaknar sá

maður og stóð skjótt upp ; enn tá er sagt, at tá einu-

sinni varð Tóri svá bilt við'', at hann gloymdi at sláa

hann við hamrinum, og spurdi hann at navni, enn sá

nevndist Skrýmir; »enn ikki tarv eg«, segði hann, »at

spyrja teg at navni, kenni eg, at tú ert Ásatórur; enn
hvort hevir tú*^ drigið burt hanska mín?« Rætti tá

Skrýmir hond út og tók upp hanska sín; sær Tórur tá,

at tað hevði hann haft um náttina til skála, enn av-
húsið, tað var tummilin hanskans. Skrýmir spurdi, um
Tórur vildi hava seg tii fylgisneyta, enn Tórur játtaði

tí. Tá tók Skrýmir og loysti matskjáttu sína og bjóst

til at eta dogurð, enn Tórur í oðrum stað og hans
felagar. Skrýmir beyð tá, at teir logdu saman mat

' fótskjótastur; - ilt var at fáa mat, vist; Mát (tey), læti (tey),

lótir; ' gudakraftin; ' ta eini ferð varð T. so bilsin; *' manttú hava.



teirra, enn Tórur játtaði tí; tá bant Skrýmir nest^

teirra alt í ein drolt og legði sær á bak; hann gekk
fyri um dagin og steig heldur stórum, enn síðan at

kvoldi leitaði Skrýmir teim náttstaðar undir eik miklari.

Tá mælti Skrýmir til Tórs, nt hann vil leggjast niður

at sovna; »enn tær takið nestskjáttuna og búið ydur- til

nátturðar«. Tí næst sovnar Skrýmir og reytfast; enn
Tórur tók nestskjáttuna og skal loysa; enn svá er at

siga, sum ótriiligt man tykja, at ongan knút fekk hann
loyst og ongan álarendan vikað, svá at tá væri'^ leys-

ari enn áður. Og ið hann sær, at hetta verk má^ ikki

gpgna, tá varð hann reiður, greip hamarin Mjollnir

tveim hondum og steig fram oðrum føti at har, ið

Skrýmir lá, og slær hann í hovur; enn Skrýmir vaknar
og spyr, hvort^ leyvsblað nakað var fallið honum í

hovur, ella hvort^ teir hovdu tá etið og vóru búnir til

rekkja^. Tórur sigir, at teir munu tá ganga at sova.

Ganga tey tá undir aðra eik. Er tað tær satt at siga,

at ikki var tá óttaleyst at sova. Enn at miðjari nátt

tá hoyrir Tórur, at Skrýmir rýtur og svevur fast, svá

at dunar í skóginum. Tá stendur hann upp og gongur
til hans, reiggjar hamarin títt og hart og slær hann
oman í miðjan hvirvil; hann kennir, at hamarsmuðurin
sókkur djúpt í hovdið. Enn í tí bili vaknar Skrýmir
og mælti: »Hvat er nú? fell eitt aldan^ í hóvur mær?
ella hvat er títt um teg^, Tórur?« Enn Tórur gekk
aftur skyndiliga og svarar, at hann var tá nývaknaður,

segði, at tá var mið nátt, og enn væri máF at sova.

Tá hugsaði Tórur tað, um hann kom svá í føri at sláa

hann hitt triðja hogg, at aldri skyldi hann síggja seg

síðan ; liggur nú og gætir, um Skrýmir sovnaði fast.

Enn lítið fyri dimmalætting tá hoyrir hann, at Skrýmir
man hava sovnað, stendur tá upp og loypur at honum,
reiggjar tá hamarin av ollum alvi og slær á tunn-

vangan, tann ið upp horvdi; sokkur tá hamarin upp at

skaftinum. Enn Skrýmir settist upp, streyk um vangan
og mælti: »hvort munu fuglar nakrir sitja í trænum
yvir mær? meg grunaði, ið eg vaknaði, at nakað

avrisp av kvistunum fell í hovur mær; hvðrt vakir

tií, Tórur? Mál man vera upp at standa og

^ ferðamal; - tykkum ; ^ var, bleiv; ^kann; ^um; " songa

frukt av trænum ; ^ hvussu veit við hjá tær; ** tíð.

1*
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klæí>ast, enn ikki eigu tær nú langa leið frani til

borgarinar, ið kallað er Útgarður. Hoyrt havi

eg, at tær havið teskað ímillum tykkara, at eg var ikki

lítil niaður voxti, enn síggja skulu tær har størri menn,

ið tær komið í Útgarð. Nú man eg ráða ydur heil-

ræði^: láti tær ikki ov stórbær, ikki munu hirðmenn
Útgarðaloka væl tola orðabrask av tílíkuni kogulsveinum^;

enn at óðrum kosti hvorvið aftur, og tann^ ætli eg at

vera tann betra hjá tykkum at taka. Enn um tær

viljið fram fara, tá stevni tær í eystur, enn eg eigi nú
leið norður til fjoll hesi, ið tær nú munu síggja mega«.
Tekur Skrýmir nestskjáttuna og kastar á bak sær og
snýr tvort burt í skógin frá teim, og er tess ikki gitið,

at æsirnir bóðu teir heilar hittast.

Tórur fór fram á leið og teir felagar, og gekk
fram til miðdags; tá sóu teir borg standa á vollum
nokrum og settu nakkan aftur á bak sær, áðrenn teir

fingu sætt upp y vir
;
ganga til borgarinar, og var grind

fyri borgliðinum og lokin^ aftur. Tórur gekk á grindina

og fekk ikki upp lokið; enn ið teir troyttu^ at komast
í borgina, tá smugu teir millum spolanna*^ og komu svá
inn; sóu tá holl mikla og gingu hagar; var hurðin
opin; tá gingu teir inn og sóu har margar^ menn á

tvá'"^ bekkir og at flestir vóru stórir. Tí næst koma
teir fyri konungin, Útgarðaloka, og kvaddu^ hann, enn
hann leit seint til teirra og gletti um tonn og mælti:
»seint er um langan veg at spyrja sonn tíðindi; ella

er tað annan veg^^, enn eg hugsi, at hesin sveinpiltur er

Akutórur? enn meiri mant tú vera, enn mær tykist tú;

ella hvat ídrótta er tað, ið tær felagar tykjast vera
búnir við? Eingin skal her vera med oss, sá ið ikki

kann einahvorja list ella kunni fram um flestar menn«.
Tá sigir sá, ið síðst gekk, ið Loki heitir: »kann eg ta

ídrótt, ið eg eri albíígvin at royna, at eingin er her sá
inni, ið skjótari skal eta mat sín enn eg«. Tá svarar
Útgarðaloki: »ídrótt er hatta, um tú evnir, og freista

skalt tú hesa ídrótt« ; kallaði utar á bekkin, at sá, ið

Logi heitir, skal ganga á gólv fram og freista seg
ímóti Loka. Tá var tikið trog eitt og borið inn á
hallargólvið og fylt av slátriii; settist Loki at oðrum

' eitt gott ráð ;
- sniásveinum ;

=' o : kostin ; * latin ;
'^ royndu sum

mest; '^rimana; ^mangar; "tveir; ^heilsaðu; '^oðrvísi; " kjot.



enda, enn Logi at oðrum, og ótu báðir sum tíðast, og
møttust í miðjum troginum; hevði tá Lokið etið slátur

alt av beinum, enn Logi hevði etið slátur alt og beinini

við og svá trogið; og tóktist nú ollum, sum Loki hevði

látið leikin^ Tá spyr Útgarðaloki, hvat sá hin ungi

maður kann leika. EnnTjálvi sigir, at hann man freista

at renna skeið'- nokur við einlivonn tann, ið Útgarðaloki
fær til. Hann sigir, Útgarðaloki, at hetta er góð
ídrótt, og heldur, at honum krevur at vera væl at sær
búgvin til skjótleika, um hann skal hesa ídrótt inna;

enn tó skal hann skjótt freista lietta. Stendur tá upp
Útgarðaloki og gongur út, og var har gott skeið at

x'enna eftir slættum velli. Tá kallar Útgarðaloki til sín

sveinpilt ein, ið nevndur er Hugi, og bað hann renna
í kapp við Tjálva. Tá taka teir hitt fyrsta skeið, og
er Hugi tí^ fremri, at hann snýst aftur ímóti honum at

skeiðs enda. Tá mælti Útgarðaloki: »turva mant tú,

Tjálvi, at leggja teg meir fram, um tú skalt vinna
leikin; enn tó er tað satt, at ikki hava her komið teir

menn, ið mær tykjast fóthvatligari enn svá«. Tá tnka

teir aftur annað skeið, og tá ið Hugi er komin tii

skeiðs enda, og hann snýst aftur, tá var langt kolvskot*

til Tjálva. Tá mælti Útgarðaloki: »væl tykir mær Tjálvi

renna ; enn ikki trúgvi eg honum nú, at hann vinnur
leikin, enn nú man hann royna, ið teir renna hitt

triðja skeiðið«. Tá taka teir enn skeið; enn ið Hugi er

komin til skeiðs enda og snýst aftur, tá er Tjálvi ikki

komin á mitt skeiðið; tá siga allir, at roynt er um
henda leik. Tá spyr Útgarðaloki Tór, hvat ídrótta tað

man vera, ið hann man vilja birta fyri^ teim, svá
miklar sogur sum menn hava gjort um stórvirki hans.

Tá mælti Tórur, at helst vil hann tað taka til, at troyta

drykkju við einhvonn mann. Útgarðaloki sigir, at tað

má væl vera, og gongur inn í hollina og kalhu* skutil-

svein sín, biður, at tiann tekur vítishorn^', tað ið hirð-

menn eru vanir at drekka av. Tí næst kemur fram
skutilsveinurin við horninum og fær Tór í hond. Tá
mælti Útgarðaloki : »av horni hesum tykir tá væl
drukkið, um í einum drykki gongur av, enn sumir
menn drekka av í tveimum drykkjum, enn eingin er

^tapt; - renningarmál, kappganga; -^somikið; ^kolvur = orv-

ur, pílur; '• sýna; ^ ið hirðmenn skuldu drekka av til vitis (til

revsingar) tann, ið ikki kom til borðs í tøkan tíma.
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svá lítil drykkjumaður, at ikki jy;oiigur av í trimum«.

Tórur lítur á hornið, og sýnist ikki mikið, og er tó

heldur langt, enn hann er nógv tystur; tekur at drekka
og svolgir alstórum og hugsar, at ikki skal turva at

lúta oftari á sinni í hornið. Enn ið hann ikki longur

kundi halda andan, og hann lútaði úr horninum og sær,

hvat leið drykkinum, tá tykist honum svá, sum allítil

munur man vera, at nú er iægri í horninum enn áður.

Tá mælti Útgarðaloki: »Væl er drukkið, tó ikki ov
mikið ; ikki mundi eg trúgva, um mær væri sagt frá,

at Ásatórur mundi ikki meiri drykk drekka; enn tó

veit eg, at tú mant vilja drekka av í oðrum drykki«.

Tórur svarar einki, setur hornið á munn sær og hugsar
nú. at hann skal drekka meiri drykk, og troytir á

drykkjuna, sum andin rokk honum longst, og sær enn,

at stikulin hornsins vil ikki upp svá nógv, sum honum
líkar; og ið hann tók hornið av munni sær og sær,

tykist honum nií svá, sum minni hevði minkað enn í

hinum fyrra sinni; er nú gott berandi borð á horninum.
Tá mælti Útgarðaloki : »hvat er nú, Tórur? mant tú

nú ikki spara teg til ein drykk meiri, enn tær man
gagn í vera? Svá tykist mær, um ttí skalt nú drekka
av horninum hin triðja drykkin, sum hesin man vera
mestur ætlaður; enn ikki mantú her med oss^ mega
heita svá mikil maður, sum æsir kalla teg, um ttí gert
ikki meiri av tær um aðrar leikir, enn mær tykist, sum
um hendan man vera«. Tá varð Tórur reiður, setur

hornið á munn sær og drekkur, sum alsterkast hann
kann, og troytir sum longst á drykkin; enn ið hann sá

í hornið, tá mundi nú helst nakar munur hava fingist á, og
tá býður hann hornið upp og vil ikki drekka meira.
Tá mælti Útgarðaloki: »eyðsætt er ntí, at máttur tín

er ikki svá mikil, sum vær hugsaðum ; enn vilt tti

freista fleiri leikir? Síggjast kann nú, at ikki gagn-
ast tær slíkt*. Tórur svarar: »freista má eg enn
einarhvorjar leikir, enn undarliga mundi mær tykja, tá

ið eg var heima hjá ásum, um tílíkir drykkir vóru svá
lítlir kailaðir. Enn hvat leik viljið tær nú bjóða mær?«
Tá mælti Útgarðaloki: »tað gera her ungir sveinar, ið

lítið roysni man tykjast, at hevja upp av jorð kott
mín ; enn ikki mundi eg kunna at mæla tílíkt við Ása-

' hjá okkum.
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tór, iim eg ikki hevði sætt fyrr, at tú ert nógv minni
fyri tær\ enn eg hugsaði<. Tí næst leyp fram kottur

ein gráur á hallargólvið og heldur mikil; eiin Tórur
gekk til og tók hendi síni niður undir miðjan kviðin

og lyfti upp, enn kótturin skeyt upp ryggin, svá sum
Tórur rætti upp hondina; enn ið Tórur toygdi seg svá
langt upp, sum hann mátti longst, tá lætti kotturin

einum føti, og fær Tórur ikki framt henda leik. Tá
mælti Útgarðaloki: ^svá fór hesin leikur, sum meg
vardi; kotturin er heldur mikil, enn Tórur er lágur og
lítil hjá stórmenni tí, sum her er med oss«. Tá mælti
Tórur: »svá lítlan sum tær kallið meg, tá gangi nú til

einhvor og fáist við meg, nú eri eg reiður«. Tá svarar
Útgarðaloki og lítist um á bekkirnar og mælti: »ikki

síggi eg tann mann her inni, ið ikki man skomm tykja

í at fáast við teg« ; og enn mælti hann: »Latum oss

síggja fyrst, kalli mær hogar kerlingina,'fostru mína
EIli, og fáist Tórur við hana, um hann vil; felt hevir

hon teir menn, ið mær hava tykist ikki ósterkari, enh
Tórur er«. Tí næst gekk í hoUina kerling ein gomul.

Tá mælti Útgarðaloki, at hon skal taka fang vJð Ása-

tór. Ikki er langt um at gera : svá fór fang tað, at

tess harðari ið Tórur knógvaðist at fanginum, tess

fastari stóð hon; tá tók kerling at leita til bragda, og
varð Tórur tá leysur á fótum, og vóru tær syftur al-

harðar, og ikki leingi, áður enn Tórur fell á knæ oðr-

um føti. Tá gekk til Útgarðaloki, bað tey gevast við

fanginum og segði svá, at Tórur mundi ikki turva at

bjóða fieiri monnum fang í hans hoU; var tá og liðið

á nátt, vísti Útgarðaloki Tóri og teim felogum til sætis,

og dvoljast har náttlangt í góðum fagnaði.

Enn at morni, hegar dagaði^, stendur Tórur upp
og teir felagar, klæða seg og eru búnir burt at ganga.

Xá kom har Útgarðaloki og læt seta teim borð; skort-

aði^teim tá ikki góðan fagnað, mat og drykk. Enn ið

teir hava matast-^, tá snúgvast teir til ferðar. Útgarða-

loki^fylgir teim út, gongur med teim burt úr borgini;

enn at skilnaði tá mælti Útgarðaloki til Tórs og spyr,

hvussu honum tykir ferð sín vorðin, ella hvort hann
hevir hitt ríkari mann nakran enn seg. Tórur svarar,

at ikki kann hann tað siga, at hann ikki hevir fingið

nógv minni kraftagóður; - strax tað lýsti fyri degi; ^ etið.
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mikla ósømd í teirra viðurskiftum; *enn tó veit eg, at

tær munuð kalla meg lítlan mann fyri mær, og líkar

mær tað illa<. Tá mælti Útgarðaloki : »nú skal siga

tær hitt sanna, ið tú ert komin úr borgini, og um eg

livi og má ráða, tá skalt tú aldri oftari í hana koma

;

og tað veit trú mín, at aldri hevði tú í hana komið,

um eg hevði vitað áður, at tú hevði svá mikla kraft

med tær, og tú hevði haft oss svá nær miklum óføri.

Enn hvorvusjónir hnvi eg gjort tær, og fyrsta sinni á

skóginum kom eg til fundar við ydur; og tá ið tú

skuldi loysa matskjáttuna, tá hevði eg bundið hana med
gandajornum, enn tú fanst ikki, hvar upp skuldi lúka^
Enii tí næst slóst tú meg við hamrinum trý hogg, og
var hitt fyrsta minst, og var tó svá mikið, at mær
mundi endast til bana, um á hevði komið; enn har ið

tú sást hjá hoU míni hellu, og har sást tú oman í

tríggjar dalir ferskoyttar og ein djúpastan, tað vóru
hamarspor tíni; helluni brá eg fyri hoggini, enn ikki

sást tú tað. Svá var og um leikirnar, ið tær troyttuð

við hirðmenn mínar, tá var tað hitt fyrsta, ið Loki
gjordi; hann var nógv svoltur^ og át títt; enn sá, ið

Logi hæt, tað var brennulogi, og brendi hann ikki

seinni trogið enn slátrið. Enn ið Tjálvi troytti rásina

við hann, ið Hugi hæt, tað var hugi mín, og var Tjálva
ikki vónaligt at troyta skjótføri við hann^. Enn ið tú

drakkst av horninum, og tókti tær seint líða; enn tað

veit trú mín, at tá varð tað undur, ið eg mundi ikki

trúgva vera kundi; annar endi hornsins var úti í havi,

enn tað sást tú ikki ; enn nú, ið tú kemur til sjóvarins,

tá mant tú síggja mega, hvorja minkan tú hevir drukkið
á sjónum«. Tað eru nú fjorur kallaðar. Og enn mælti
hann: »ikki tókti mær hitt minni vera vert, at tú lyfti

upp kottinum, og tær satt at siga, tá ræddust allir teir,

ið sóu, at tú lyfti av jorð einum føtinum; enn sá

kottui var ikki, sum tær sýndist; tað var Miðgarðs-
ormur, ið liggur uni lond oll, og rokk honum varla
longdin til, at sporl og hovur náddu jorðini; og svá
langt toygdist tú upp, at skamt var tá til himins. Enn
hitt var og mikið undur um fangið, ið tú fekkst við

EIli; fyri tí at eingin hevir sá verið, og eingin man

' lata; -svangur; •' kundi ikki vónast at vera so skjótur sum
hann.
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verða, um svá gamal er, at haiin bíður elli, at ikki

kemur ellin 511um tii falls. Og er nú tað satt at siga,

at vær munum skiljast, og man tá vera betur til báðar
hendur, at tær komið ikki oftari meg at hitta; eg man
enn annað sinni verja borg mína med tílíkum vælum
ella óðrum, svá at einki vald munu tær á mær fáa«.

Enn ið Tórur hoyrdi hesa talu, greip hann til hamars-
ins og bregður á loft; enn ið hann skal fram reiggja,

tá sær hann har ongastaðni Útgarðaloka, og tá snýst
hann aftur til borgarinar og ætlar sær tá at bróta
borgina; tá sær hann har vollir víðar og fagrar, enn
onga borg. Snýst hann tá aftur og fer leið sína, til

tess ið hann kom aftur í Trúðvangar.

Deyði Baldurs.

Pat er upphaf j^essar sogu, at Baldr enn góða
dreymði drauma stóra ok hættliga um líf sitt. En er

hann sagði ásunum draumana, {)á báru J)eir saman ráð
sín, ok var j)at gert at beiða griða Baldri fyrir alls konar
háska; ok Frigg tók svardaga til |)ess, at eira skyldu
Baldri eldr ok vatn, járn ok alls konar málmr, steinar,

jórðin, viðirnir, sóttirnar, dýrin, fuglarnir, eitr, ormar.
En er J^etta var gert ok vitat, {)á var |)at skemtun
Baldrs ok ásanna, at hann skyldi standa upp á J)ingum,
en allir aðrir skyldu sumir skjóta á hann, sumir hoggva
til, sumir berja grjóti. En hvat sem at var gert, sakaði
hann ekki, ok f)ótti {)etta oUum mikill frami. En er

j)etta sá Loki Laufeyjarson, |)á líkaði honum illa, er

Baldr sakaði ekki. Hann gekk til Fensalar til Friggjar
ok brá ser í konu líki; {)á spyrr Frigg, ef sú kona
vissi, hvat æsir hofðusk at á ^inginu. Hon sagði, at

allir skutu at Baldri, ok {)at, at hann sakaði ekki. Pá
mælti Frigg: »eigi munu vápn eða viðir granda Baldri;

eiða hefi ek {)egit af ollum {)eim.« Pá spyrr konan:
>hafa allir hlutir eiða unnit at eira Baldri?« Pá svarar
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Frigg: »vex viðarteinungr einn fyrir vestan Valholl

;

sá er Mistilteinn kallaðr ; sá {)ótti mer ungr at krefja

eiðsins.« Pví næst hvarf konan á braut; en Loki tók

Mistiltein ok sleit upp ok gekk til t)ings. En Hoðr stóð

utarliga í mannhringinum, J)ví at hann var blindr. Pá
mælti Loki við hann: »hví skýtr f)ú ekki at Baldri?«

Hann svarar: »{)ví at ek se eigi, hvar Baldr er, ok {)at

annat, at ek em vápnlauss.« Pá mælti Loki : »gerðu |)ó

í líking annarra manna ok veit Baldri sæmð sem aðrir

menn; ek mun vísa J^er til, hvar hann stendr; skjót at

honum vendi {)essum.« Hoðr tók Mistiltein ok skaut

at Baldri at tilvísun Loka; flaug skotit í gegnum hann,

og fell hann dauðr til jarðar, og hefir f)at mest úhapp
verit unnit með goðum ok monnum. Pá er Baldr var

fallinn, {)á fellusk ollum ásum orðtok ok svá hendr at

taka til hans, ok sá hverr til annars, ok váru allir

með einum hug til f)ess, er unnit hafði verkit; en engi

mátti hefna: {)ar var svá mikiU griðastaðr. En {)á er

æsirnir freistuðu at mæla, {)á var hitt {)ó fyrr, at grátr-

inn kom upp, svá at engi mátti óðrum segja með orð-

unum frá sínum harmi. En Óðinn bar {)eim mun verst

f)enna skaða, sem haim kunni mesta skyn, hversu mikil

aftaka ok missa ásunum var í fráfalli Baldrs. En er

goðin vitkuðusk, {)á mælti Frigg ok spurði, hverr sá

væri með ásum, er eignask vildi allar ástir hennar ok
hylli, ok vili hann ríða á Helveg ok freista, ef hann
fái fundit Baldr, ok bjóða Helju útlausn, ef hon viU láta

fara Baldr heim í Ásgarð. En sá er nefndr Hermóðr
enn hvati, son Óðins, er til {)eirar farar varð. Pá var
tekinn Sleipnir, hestr Óðins, ok leiddr fram, ok steig

Hermóðr á {)ann hest ok hleypði braut.

En æsirnir tóku lík Baldrs ok fluttu til sævar.
Hringhorni het skip Baldrs, hann var allra skipa mestr;
hann vildu goðin fram setja ok gera {)ar á bálfor Baldrs;

en skipit gekk hvergi fram. Pá var sent í Jotunheima
eptir gýgi {)eiri, er Hyrrokin heitir; en er hon kom ok
reið vargi ok hafði hoggorm at taumum, {)á hljóp hon
af hestinum, en óðinn kallaði til berserki fjóra at gæta
hestsins, ok fengu {)eir eigi haldit, nema {)eir feldu hann.

Pá gekk Hyrrokin á framstafn nokkvans ok hratt fram
í fyrsta viðbragði, svá at eldr hraut ór hlunnunum, ok
lond óU skulfu. Pá varð Pórr reiðr ok greip hamarinn
ok mundi {)á brjóta hofuð hennar, áðr en goðin óll
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báðu henni friðar. I'á var borit út á skipit lík Baldrs;
ok er f)at sá kona hans, Nanna Neps dóttir, pá sprakk
hon af harmi ok dó; var hon borin á bálit, ok slegit

í eldi. Pá stóð Pórr at ok vígði bálit með MjoUni ; en
fyrir fótuni hans rann dvergr nakkvar, sá er Litr

nefndr; en P6r spyrndi fæti sínuin á hann ok hratt

honum í eldinn, ok brann hann. En at J)essi brennu
sótti margs konar {)jóð : fyrst at se^rja frá Óðni, at með
honum fór Frigg ok valkyrjur ok hrafnar hans; en
Freyr ók í kerru með gelti |)eim, er Gullinbursti heitir

eða Slíðrugtanni; en Heimdallr reið hesti{)eim, er Gull-

toppr heitir; en Freyja kottum sínum. Par kømr ok
mikit fólk hrím{)ursa, ok bergrisar. Óðinn lagði á bálit

gullhring {)ann, er Draupnir heitir; honum fylgði síðan

sú náttúra, at hina níundu hverja nótt drupu af honum
átta gullhringar jafnhofgir. Hestr Baldrs var leiddr á

bálit með óllu reiði.

En {)at er at segja frá Hermóði, at hann reið níu

nætr døkkva dala og djúpa, svá at hann sá ekki, fyrr

en hann kom til árinnar Gjallar ok reið á Gjallarbrúna;
hon er {)okð lýsigulli. Móðguðr er nefnd mær sú, er

gætir brúarinnar; hon spurði hann at nafni eða ætt

ok sagði, at hinn fyrra dag riðu um brúna fimm fylki

dauðra manna; »en eigi dynr brúin minnr undir einum
J)er, ok eigi hefir J)ú lit dauðra manna; hví ríðr f)ú

her á Helveg?* Hann svarar, at »ek skal ríða til

Heljar at leita Baldrs, eða hvárt hefir f)ú nakkvat set

Baldr á Helvegi?« En hon sagði, at Baldr hafði J)ar

riðit um Gjallaibrú; >>en niðr ok norðr liggr Helvegr*.
Pá reið Hermóðr, {)ar til er hann kom at Helgrindum

;

J)á steig hann af hestinum ok gyrði hann fast, steig

upp ok keyrði hann sporum, en hestrinn hijóp svá hart

yfir grindina, at hann kom hvergi nær. Pá reið Her-
móðr heim til hallarinnar ok steig af hesti, gekk inn í

hollina, sá J)ar sitja í ondugi Baldr, bróður sinn, ok
dvalðisk Hermóðr J)ar um nóttina. En at morni J)á

beiddisk Hermóðr af Helju, at Baldr skyldi ríða heim
með honum, ok sagði, hversu mikill grátr var með ás-

um. En Hel sagði, at J)at skyldi svá reyna, hvárt

Baldr var svá ástsæll, sem sagt er; »ok ef allir hlutir

í heiminum, kykvir ok dauðir, gráta hann, J)á skal

haníi fara til ása aptr, enn haldask með Helju, ef

nakkvarr mælir við eða vill eigi gráta.« Pá stóð Her-
2*
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móðr upp, en Baldr leiðir hann út ór hollinni ok tók

hringinn Draupni ok sendi Óðni tii minja; en Nanna
sendi Frigg ripti ok enn fleiri gjafar, Fuliu fingrgull.

Pá reið Hermóðr aptr leið sína ok kom í Ásgarð ok

sagði oli tíðindi, pan er hann hafði set ok heyrt.

Pví næst sendu æsir um allan heim ørindreka, at

biðja, at Baldr væri grátinn ór helju; enn allir gerðu

I)at, menninir ok kykvendin ok jorðin ok steinarnir ok
tre ok allr málmr; svá sem {)ú munt set hafa, at {)essir

hlutir gráta, f)á er |)eir koma ór frosti ok í hita. Pá
er sendimenn fóru heim ok hofðu vel rekit sín ørindi,

finna |)eir í helli nokkurum, hvar gýgr sat; hon nefn-

disk Pokk. Peir biðja hana gráta Baldr ór helju. Hon
svarar:

»Pokk mun gráta kyks ne dauðs
{)urrum tárum nautkak karls sonar;

Baldrs bálfarar; haldi Hel {)ví es hefir!«

En |)ess geta menn, at f)ar hafi verit Loki Laufeyjar-
son, er flest hefir ilt gert með ásum.

Sjúrður drepur Fávn.

Reginn het fóstri Sigurðar ok var Hreiðmars son;
hann kendi honum í{)róttir, tafl ok rúnar ok tungur
margar at mæla, sem {)á var títt konunf^asonum, ok
marga hluti aðra. Eitt sinn spurði Reginn Sigurð, er
{)eir váru báðir saman, ef hann vissi, hversu mikit fe

faðir hans hefði átt, eða hverir {)at varðveittu. Sigurðr
svarar ok segir, at konungar varðveittu. Reginnmælti:
»trúir {)ú {)eim allvel?« Sigurðr svarar: »{)at samir,
at {)8ir varðveiti, {)ar til er oss haldkvæmisk, {)ví at

{)eir kunnu betr at gæta en ek.« Annat sinn kemr
Reginn at máli við Sigurð ok mælti: »kynligt er {)at, er

{)ú vill vera hestasveinn konunga eða fara sem hlaup-
arar.c< Sigurðr svarar: »eigi er {)at, {)ví at ver ráðum
ollu með {)eim; er oss ok heimult {)at, er ver viljum
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hafa.« Reginn niælti: »bið hann gefa J>er einn hest!«

Sigurðr svarar: »|)egar mun |)at, er ek vil.« Sigurðr
hittir nú konunga; f)á mælti konungr við Sigurð: *hvat
viiitu af oss {)iggja?« Sigurðr svarar: *einn hest

viljum ver I)iggja oss til skemtanar.« Konungrinn
mælti: ^kjós |)er sjálfr hest ok slíkt, er pú vill hafa af

várri eigu.« Annan dag eptir fór Sigurðr til skógar
og mætir einum gómlum manni með síðu skeggi; sá

var honum úkunnigr; hann spyrr, hvert Sigurðr skyldi

fara. Hann svarar: »hest skyldum ver kjósa; ráð um
með oss!« Hann mælti: »fórum ok rekum til árinnar,

er BusiJtjórn heitir.^ Peir reka hrossin út á djúp
árinnar, ok leggjask at landi nema einn hestr, hann tók

Sigurðr; hann var grár at lit ok ungr at aldri, mikill

vexti og vænn; engi hafði honum á bak komit. Skegg-
maðrinn mælti: »J)essi hestr er kominn frá Sleipni, ok
skal hann vandliga upp fæða, {)ví at hann verðr
hverjum hesti betri;« maðrinn hverfr {)á. Sigurðr
kallar hestinn Grana, ok hefir sá hestr beztr verit.

Óðinn hafði hann hiitan. Enn mælti Reginn tii

Sigurðar: »ofJítit fe eigu {)er; {)at harmar oss, er {)er

hlaupið sem {)orpara sveinar, en ek veit mikla feván at

segja {)er, ok er {)at meiri ván, at {)at se sómi at sækja
ok virðing, ef {)ú næðir.« Sigurðr spyrr, hvar væri, eða

hverr varðveitti. Reginn svar: ^>sá heitir Fáfnir, er her
liggr skamt heðan á brott, {)at heitir Gnitaheiðr; ok er

{)ú kemr {)ar, {)á muntu {)at mæla : aldri sáttu meira fe í

gulli í einum stað, ok eigi {)arftu meira, {)óttu verðir allra

konunga ellstr ok frægstr.« Sigurðr svarar : »kann ek

kyn {)essa orms, {)ótt ver sem ungir, ok hefi ek spurt,

at engi {)orir at koma á mót honum fyrir vaxtar sakir

ok illsku.« Reginn svarar: »{)at er ekki; sá voxtr er

eptir hætti lyngorma, ok er gert af miklu meira, en er,

ok svá mundi {)ótt hafa enum fyrrum frændum {)ínum;

ok {)ótt Vólsunga ætt se at {)er, {)á muntu eigi hafa

{)eira skaplyndi, cr fyrst eru talðir til alls frania.«

Sigurðr svarar: »vera má, at eigi hofum ver mikit af

{)eira kappi eða snild, en eigi berr nauðsyn til at frýja

oss, er ver erum enn lítt af barns aldri; eða hví eggjar{)ú

{)essa svá mjók?« Reginn svarar: »saga er til {)ess, ok
mun ek segja {)er.« Sigurðr mælti : »lát mik heyra!«

*Pat er upphaf sógu {)essar, at Hreiðmarr het faðir

minn, mikill ok auðigr; son hans het Fáfnir, en annarr
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het Otr, ok var ek enn JjriOi, ok var ek minstr fyrir

mer um atgervi ok yfirlát; kunna ek af járni gera ok

af silfri ok gulli, ok af hverjum hlut gorOa ek nokkvat
nýtt. Otr bróOir minn hafði aðra íðn ok náttúru;

hann var veiðimaðr mikill ok um frani aðra menn ok
var í otrs líki um daga ok var jafnan í ánni ok bar

upp fiska með munni ser; veiðifongin færði hann feðr

sínum, ok var honum {)at mikill styrkr; mjok hefir

hann otrs líki á ser, kom síð heim ok át blundandi ok
einn saman, J)ví at hann mátti eigi sjá, at |)yrri.

Fáfnir var miklu mestr ok grimmastr ok vildi sitt eitt

kalla láta alt J^at, er var. Einn dvergr heitir Andvari
— segir Reginn ~

; hann var jafnan í forsinum, er

Andvarafors heitir, í geddu líki ok fekk ser |)ar matar,

f)ví at {)ar var fjolði fiska í J)eim forsi. Otr bróðir

minn fór jafnan í {)enna fors ok bar upp fiska í munni
ser ok lagði einn senn á land. Óðin, Loki, Hænir fóru

leiðar sinnar ok kómu til Andvarafors. Otr hafði {)á

tekit einn lax ok át blundandi á árbakkanum. Loki tók

einn stein ok laust otrinn tll bana. Æsir {)óttusk mjok
hepnir af veiði sinni og flógu belg af atrinum. Pat
kveld kómu J)eir til Hreiðmars ok sýndu honum veiðina;

J)á tóku ver J)á hondum ok logðum á J)á gjald ok fjor-

lausn, at J)eir fyldi belginn af gulli ok hylði hann utan
með rauðu gulii. Pá sendu J)eir Loka at afla gullsins.

Hann kom til Ránar ok fekk net hennar, fór J)á til

Andvarafors ok kastaði netinu fyrir gedduna; en hon
hljóp í netit. Loki ser gull J)at, er Andvari átti; en er

hann hafði fram reitt guUit, J)á hafði hann eptir einn hring,

ok tók Loki J)ann af honum. Dvergrinn gekk í steininnok
mælti, at hverjum skyldi at bana verða, er J)ann gull-

hriug ætti, ok svá alt gullit. Æsirnir reiddu Hreiðm-
ari feit ok tráðu upp otrbelginn ok settu á fætr; J)á

skyldu æsirnir hlaða upp hjá gullinu ok hylja utan

;

en er J)at var gert, J)á gekk Hreiðinarr fram ok sá eitt

granahár ok bað hylja. Pá dró Óðinn hringinn af

hendi ser Andvaranaut ok hulði hárit. Síðan drap
Fáfnir foður sinn — segir Reginn — ok myrði hann,
ok náða ek øngu af fenu. Hann gerðisk svá iilr, at

hann lagðisk út, ok unni øngum at njóta fjárins nema
ser ok varð síðan at enum versta ormi ok liggr nú á

J)ví fe.j. Síðan fór ek til konungs ok gerðumk ek smiðr
hans; ok er J)essi ræða til minnar sogu, at ek mista
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foðurarfsins ok bróðurgjaldanna.« Gullit er síðan kallat

otrsgjold, ok her dæini af tekin. Sigurðr svarar: »mikit
hefir pú látit, ok stórillir hafa {)ínir frændr verit. Ger
nú eitt sverð af {)ínum hagleik, {)at er ekki se jafngott

gert, ok ek mega með vinna stórverk, ef hugr dugir,

ef {)ú viU, at ek drepa f)enna enn mikla dreka.« Reginn
segir: »f)at geri ek með trausti, ok muntu mega drepa
Fáfni með p\í sverði.«

Reginn gerir nú eitt sverð ok fær í hond Sigurði.

Hann tók við sverðinu ok mælti : »{)etta er ilt smíði,

Reginn!« ok høggr í steðjann, ok brotnaði sverðit; hann
kastar brandinum ok bað hann smíða annat betra.

Reginn gerir annat sverð ok fær Sigurði ; hann leit á.

»P»etta mun J)er líka, en vant mun yðr at smíða.* Sig-

urðr reynir {)etta sverð ok brýtr sem et fyrra. Pá
mælti Sigurðr til Regins: »{>ú munt líkr vera enum
fyrrum frændum {)ínum ok vera útrúr;« gekk nú til

móður sinnar; hon fagnar honum vel; talask nú við

ok drekka. Pá mælti Sigurðr: »hvárt hofum ver rett

til spurt, at Sigmundr konungr seidi yðr sverðit Gram
í tveim hlutum?« Hon svarar: »satt er {)at.« Sigurðr
mælti: »fá mer í hond! ek vil hafa.« Hon kvað hann
líkligan til frama ok fær honum sverðit. Sigurðr hittir

nú Regin ok bað hann {)ar gera af sverð eptir efnum.
Reginn reiddisk ok gekk til smiðju með sverðsbrotin,

ok {)ikkir Sigurðr framgjarn um smíðina. Reginn gerir

nú eitt sverð; ok er hann bar ór aflinum, sýndisk
smiðjusveinum, sem eldar brynni ór eggjunum; biðr

nú Sigurð við taka sverðinu ok kvezk eigi kunna sverð
at gera, ef {)etta bilar. Sigurðr hjó í steðjann ok klauf

niðr í fótinn, og brast eígi ne brotnaði; hann lofaði

sverðit mjok ok fór til árinnar með ullarlagð ok kastar

í gegn straumi, og tók í sundr, er hann brá við sverð-

inu; gekk Sigurðr {)á glaðr heim. Reginn mælti : »efna

muni {)er heit yður nú, er ek hefi gert sverðit, ok hitta

Fáfni.« Sigurðr svarar; »efna munum ver, ok {)ó annat
fyrr, at hefna foður míns.« Sigurðr var {)ví ástsælli,

sem hann var ellri, af ollu fólki, svá at hvert baru
unni honum hugástum.

Grípir het maðr og var móðurbróðir Sigurðar; en

lítlu síðar, en sverðit var gert, fór hann á fund Grípis,

{)ví at hann var framvíss og vissi fyrir ørlóg manna.
Sigurðr leitar eptir, hversu ganga mun ævi hans; en
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hann var f)ó lengi fyrir ok sagði pó loksins við ákafliga

bæn Sigurðar oll forlog hans, eptir {)ví sem eptir gekk
síðan. Ok })á er Grípir hafði ^ossa hluti sagða, sem
hann beiddi, {)á reið hann heim. Ok brátt eptir f)at

finnask {)eir Reginn; tá mælti hann: »drep Fáfni, sem
J)er hetuð!« Sigurðr svarar: »gera skal pat, ok p6
annat fyrr, at tiefna Siginundar konungs ok annarra
frænda várra, er pav fellu í f^eiri orrostu.*

Ntí hittir Siguiðr konunga ok mælti til J)eira:

>her hofum ver verit um hríð, ok eigum ver yðr ást-

semð at launa ok mikla virðing; en nií viljum ver ór

landi fara ok finna Hundings sonu; ok viida ek, at {)eir

vissi, at Volsungar væri eigi allir dauðir; viljum ver

hafa |)ar til yðvarn styrk.« Konungar kváðusk alt

vilja til fá, I)at er hann beiddisk. Er nú búit lið

mikit ok alt vandat sem mest, skip og allr herbúnaðr,
svá at hans ferð væri |)á vegligri en áðr. Sigurðr
stýrir dreka J)eim, er mestr var ok ágætligastr; segl

f)eira váru mjok vonduð ok ítarlig at sjá. Sigla J)eir

nú góðan byr; ok er fá dægr váru liðin, pá kom á

veðr mikit með stormi, en svá var sjárinn, sem í roðru
sæi. Eigi bað Sigurðr svipta seglunum, f)ótt rifnaði,

heldr bað hann hæra setja en áðr. Ok er {)eir sigldu

fram fyrir bergnos nakkvara, J^á kallaði maðr upp á

skipit ok spyrr, hverr fyrir liðiuu eigi at ráða. Honum
var sagt, at J^ar var hofðingi Sigurðr Sigmundarson,
»er nú er frægstr ungra manna.« Maðrinn svarar:
»allir segja {)ar eitt frá honum, at engir megi konunga-
synir jafnask við hann; vilda ek, at per feldið seglin

á nokkuru skipinu, ok tceki {)er við mer.« Peir spurðu
hann at nafni. Hann svarar. Peir viku at landi ok
tóku karl á skip sín; {)á tók af veðrit, ok fara, unz
{)eir koma at landi í ríki Hundings sona; {)á hvarf
Fjolnir. Peir láta {)egar geisa eld ok járn, drepa menn,
en brenna bygðina ok eyða, {)ar sem {)eir fara; støkkr
fjólði undan á fund Lyngva konungs, ok segja, at herr
er kominn.í landit ok ferr með meira geysingi, en dæmi
finnisk til; kváðu Hundings sonu eigi langsýna, {)á er

peiv sógðusk eigi mundu hræðask Vólsunga, >en nú
stýrir {)essum her Sigurðr Sigmundarson.« Lyngvi
konungr lætr nú fara um alt sitt ríki herboð, vill eigi

á flótta ieggjask, stefnir til sín olluni {)eim monnum, er
honum vilja lið veita; kemr nú á mót Sigurði með all-
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mikinn her, ok bræðr hans með honum; teksk f)ar en
harðasta orrosta með |)eim; mátti J)ar á lopti sjá mart
spjót ok orvar margar, oxi hart reidda, skjoldu klofna

ok brynjur slitnar, hjálma skífða, hausa kiofna ok margan
mann steypask til jarðar. Ok er orrostan hefir svá staðit

mjok langa hríð, sækir Sigurðr fram um merkin ok
hefir í hendi sverðit Gram; hann høggr bæði menn ok
hesta ok gengr í gegnum fylkingar ok hefir báðar hendr
blóðgar til axlar, ok stokk undan fólk, {)ar sem hann
fór, ok helzk hvárki við hjálmr ne brynja, ok engi maðr
f)óttisk fyrr set hafa {)vílíkan mann. Pessi orrosta stóð

lengi með miklu mannfalli ok ákafri sókn; ferr J)ar,

sem sjaldnar kann henda, J)á er landherrinn sækir til,

at {)at kom fyri ekki ; fell f)ar svá mart fyrir Hundings
sonum, at engi maðr vissi tol á. Ok er Sigurðr var
framarla í fylkingu, f)á koma á mót honum synir Hund-
ings konungs. Sigurðr høggr til Lyngva konungs ok
klýfr hjálm hans ok hofuð ok brynjaðan búk, ok síðan

høggr hann Hjorvarð, bróður hans, sundr í tvá hluti,

ok I)á drap hann alla Hundings sonu, er eptir lifðu, ok
mestan hluta liðs J^eira. Ferr Sigurðr nú heim með
fogrum sigri ok miklu fe ok ágæti, er hann hafði fengit

í f)essi ferð ; váru nú veizlur gørvar í mót honum
heima í ríkinu.

Ok er Sigurðr hefir skamma stund heima verit,

kemr Reginn at máli við Sigurð ok segir: »nú munu
|)er vilja steypa hjálminum Fáfnis, svá sem f)er hetuð,

f)ví at nú hefir f)ú hefnt foður f)íns ok annarra frænda

f)inna.« Sigurðr svarar: »efna munu ver f)at, sem ver

hofum f)ar um heitit, ok ekki fellr oss f)at ór minni.«

Nú ríða f)eir Sigurðr ok Reginn upp á heiðina á f)ann

farveg, er Fáfnir var vanr at skríða, er hann fór til

vatns, ok f)at er sagt, at sá hamarr var f)rítugr, er hann
lá at vatni, f)á er hann drakk. Pá mælti Sigurðr : »f)at

sagðir f)ú, Reginn! at dreki sjá væri eigi meiri en einn

lyngormr, en i?.ier sýnask vegar hans æfar miklir.«

Regin mælti: »ger grof eina ok sezk f)ar í; ok f)á er

ormrinn skríðr tii vatns, legg f)á til hjarta honum ok

vinn honum svá bana
;

j^ar fyrir fær f)ú mikinn frama.«

Sigurðr mælti: »hversu mun f)á veita, ef ek verð fyrir

sveita ormsins?« Reginn svarar : »eigi má f)er ráð

ráða, er f)ú ert við hvatvetna hræddr, ok ertu úlíkr

I)ínum frændum at hughreysti.« Nú ríðr Sigurðr á

3
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heiðina, en Reginn hverfr í brott yfrit hræddr. Sigurðr

gerði grof eina; ok er hann er at |)essu verki, kemr at

honum einn gamal maðr með síðu skeggi ok spyrr, hvat

hann gerir {)ar; hann segir; {)á svarar enn gamli maðr

:

»{)etta er úráð; ger fleiri grafar ok lát J)ar í renna

sveitann, en ^ú sit í einni ok legg til hjartans orminum!«
Pá hvarf sá maðr á brottu; en Sigurðr gerir grafar

eptir I)ví, sem fyrir var sagt. Ok er ormrinn skrei^

til vatns, varð svá mikill landskjálfti, svá at oll jðr5

skalf í nánd; hann fnýsti eitri alla leið fyrir sik fram,

ok eigi hræðisk Sigurðr ne óttask við {)ann gný. Ok
er ormrinn skreið yfir grofina, pá leggr Sigurðr sverð-

inu undir bæxlit vinstra, svá at við hjoltum nam. Ok
er enn mikli ormr kendi síns banasárs, {)á laust hann
hofðinu ok sporðinum, svá at alt brast í sundr, er fyrir

varð. Pá hleypr Sigurðr upp ór grofinni ok kippir at

ser sverðinu ok hefir allar hendr blóðgar upp tii axlar.

Ok er Fáfnir ser banamann sinn, spurði hann: »hverr

ertu, eða hverr er {)inn faðir, eða hver er ætt {)ín, er

{)ú vart svá djarfr, at {)ú {)orðir at bera vápn á mikV<í

Sigurðr svarar: »ætt mín er monnum úkunnig, ek heiti

gofugt dýr, ok á ek engan foður ne móður, ok einn

saman hefi ek farit.« Fáfnir svarar: »ef {)ú átt engaii

fóður ne móður, af hverju undri ertu {)á alinn? ok j^ótt

{)ú segir mer eigi {)itt nafn á banadægri mínu, {)á veiztu,.

at {)ú lýgr nú.« Hann svarar: »ek heiti Sigurðr, en
faðir minn Sigmundr.<; Fáfnir svarar: »hverr eg^jaði

J)ik {)essa verks, eða hví leztu at eggjask? hafðir pú
eigi frett {)at, hversu alt fólk er hrætt við mik ok vi5

minn ceiiishjálm? enn fráneygi sveinn! pú áttir foður

snarpan.« Sigurðr svarar: »til {)essa hvatti mik enn
harði hugr, ok stoðaði til, at gert yrði, {)essi en sterka

hond ok {)etta et snarpa sverð, er nú kendir {)ú, ok fár

er gamall harðr, ef hann er í bernsku blautr.« Fáfnir
segir: >'Veit ek, ef {)ú æxir upp mcð frændum {)ínum,.

at {)ú mundir kunna at vega reiðr; en {)etta er meiri

furða, er einn bandingi hertekinn skal {)orat hafa at

vega at mer, {)ví at fár hernuminn er frækn til vígs.«

Sigurðr mælti: »bregðr pú mer, at ek væra fjarri mínuni
frændum; en {)ótt ek væra hernuminn, pá var ek {)6

eigi heptr, ok {)at fanntu, at ek var lauss.*^ Fáfnir
svarar: >heiptyrði tekr pú hvatvetna {)at, er ek mæli,.

en guU {)etta mun {)er at bana verða, er ek hefi átt.«
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Sigurðr svarar: »hverr vill fe hafa alt til ens eina

dags, en eitt sinn skal hverr deyja.« Fáfnir mælti: »fátt

vill í)ú at mínum dæmum gera, en drukna muntu, ef J)ú
ferr um sjá úvarliga, ok bíð heldr á landi, unz logn er.«

Ok enn mælti Fáfnir: »Reginn, bróðir minn, veldr mínum
dauða, ok pat hlægir mik, er hann veldr ok |)ínum dauða,
ok ferr |)á, sem hann vildi.« Enn mælti Fáfnir: »ek bar
ægishjálm yfir oUu fólki, síðan ek lá á arfi míns bróður,
ok svá fnýsta ek eitri alla vega frá mer í brott, at

engi J)orði at koma í nánd mer, ok engi vápn hræddumk
ek, ok aldri fann ek svá margan mann fyrir mer, at

ek pættumk eigi miklu sterkari, en allir váru hræddir
við mik.« Sigurðr mælti: »sá ægishjálmr, er J)ú sagðir
frá, gefr fám sigr, {)ví at hverr sá, er með morgum
kemr, má {)at finna eitthvert sinn, at engi er einna
hvataslr.* Fáfnir svarar : »J)at ræð ek J)er, at J)ú takir

hest J)inn ok ríðir á brott sem skjótast, J)ví at J)at hendir
opt, at sá, er banasár fær, hefnir sín sjálfr.« Sigurðr
segir: »J)ecta eru J)ín ráð, en annat mun ek gera ; ek
mun ríða til J)íns bóls ok taka J)ar J)at et mikla gull,

er frændr J)ínir hafa átt.^^ Fáfnir svarar : »ríða muntu
J)ar til, er J)ií finnr svá mikit gull, at ærit er um J)ína

daga, ok J)at sama gull verðr J)inn bani ok hvers annars,
er J)at á.« Sigurðr stóð upp ok mælti: »heim munda ek
ríða, J)ótt ek mista J)essa ens mikla fjár, ef ek vissa, at

ek skylda aldri deyja, en hverr frækn maðr vill fe ráða
alt til ens eina dags; en J)ú, Fáfnir! ligg í fjorbrotum,

J)ar er J)ik Hel hafi;« ok J)á deyr Fáfnir.

Eptir J)etta kom Reginn til Sigurðar ok mælti:
^heill, herra minn! mikinn sigr hefir J)ú unnit, er J)ú
hefir drepit Fáfni, er engi varð fyrr svá djarfr at á
hans gotu J)orði sitja, ok J)etta fremðarverk mun uppi,

meðan veroldin stendr.« Nú stendr Reginn ok ser niðr
í jorðina langa hríð; ok J)egar eptir J)etta mælti hann
af miklum móði: »bróður minn hefir J)ú drepit; ok
varla má ek J)essa verks saklauss vera.« Nú tekr Sigurðr
sitt sverð Gram ok J)errir á grasinu, ok mælti til Reg-
ins: »fjarri gekktu J)á, er ek vann J)etta verk, ok ek
reynda J)etta snarpa sverð með minni hendi, ok mínu
afli atta ek við orms megin, meðan J)ú látt í einum
lyngrunni, ok vissir J)ú eigi, hvárt er var himinn eða
jðrð.« Reginn svarar: »J)essi ormr mætti lengi liggja

í sínu bóli, ef eigi hefðir J)ú notit sverðs J)ess, er ek
3*
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gerða f)er minni hendi, ok eigi hefðir {>ú f)etta enn
unnit ok engi annarra.« Sigurðr svarar: *{)á er menn
koma til vígs, f)á er manni betra gott hjarta, en hvast

sverð.« Pá mælti Reginn við Sigurð af áhyggju mikilli:

»{)ú drapt minn bróður, ok varla má eg {)essa verks
saklauss.« Pá skar Reginn hjartat ór orminum með pYÍ

sverði, er Riðill het. Pá drakk Reginn blóð Fáfnis ok
mælti: *voit mer eina bæn, er {)er er lítit fyrir: gakk
til elds með hjartat ok steik, ok gef mer at eta.« Sig-

urðr fór ok steikði á teini; ok er freyddi ór, {)á tók

hann fingri sínum á ok skynjaði, hvárt steikt væri;

hann brann ok brá fingrinum í munn ser; ok er hjarta-

blóð ormsins kom á tungu honum, {)á skilði hann fugla-

rodd; hann heyrði, at igður klokuðu á hrísinu hjá hon-
um: »{)ar sitr Sigurðr ok steikir P^áfnis hjarta; pat
skyldi hann sjálfr eta, {)á mundi hann verða hverjum
nianni vitrari.« Onnur segir; »{)ar liggr Reginn ok vill

vela {)ann, sem honum trúir.< Pá mæiti en {)riðja:

»hoggvi hann {)á hofuð af honum, ok má hann {)á ráða
gullinu {)ví enu mikla einn.« Pá mælti en fjórða: »{)á

væri hann vitrari, ef hann hefði {)at, sem {)er hal'ið

ráðit honum, ok riði síðan til bóls Fáfnis ok tæki pat

et mikla guU, er {)ar er, ok riði síðan upp á Hindar-
fjall, {)ar sem Brynhildr sefr, ok mun hann nema {)ar

mikla speki, ok {)á væri hann vitr, ef hann hefði yður
ráð ok hygði hann um sína {)yrft, ok {)ar er mer úlfs-

ins ván, er ek eyrun sá.« Tá mælti en fimta : »eigi er

hann svá horskr, sem ek ætlaða, ef hann vægir honum,
en drepit áðr bróður hans.« Pá mælti en setta : »{)at

væri snjallræði, ef hann dræpi hann ok reði einn fenu.«

Pá mælti Sigurðr: »eigi munu {)au úskop, at Reginn se

minn bani, ok heldr skulu {)eir fara báðir bræðr einn

veg;« bregðr nú sverðinu Gram ok høggr hofuð af

Regin; ok eptir {)etta etr hann suman hlut hjartans

ormsins, en sumt hirðir hann; hleypr síðan á hest sinn

ok reið eptir slóð Fáfnis ok til hans herbergis ok fann,

at {)at var opit, ok af járni hurðirnar allar ok {)ar með
allr dura-umbúningrinn, ok af járni allir stokkar í hús-

inu, ok grafit í jorð niðr. Sigurðr fann {)ar stórmikit

guU og sverðit Hrotta, ok {)ar tók hann ægishjálm ok
gullbrynjuna ok marga dýrgripi. Hann fann {)ar svá
mikit guU, at honum {)ótti ván, at eigi mundi meira
bera tveir hestar eða {)rír; {)at gull tekr hann alt ok
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berr í tvær kistiir niiklar ok klyfjar J)ar með Grana;
tekr nú í tauma hestinum Grana; hestrinn vill nú eigi

ganga, ok ekki týr at keyra. Sigurðr finnr nú, hvat
hestrinn vill, hleypr hann á bak ok lýstr hann sporum,
ok rennr sjá hestr, sem lauss væri.

Bardagin á Rastarkálvi.

Pá er Hákon Aðalsteinsfóstri hafði konungr verit

í Noregi tuttugu vetr, kómu sunnan ór Danmorku synir

Eiríks blóðøxar ok hofðu allmikit lið. Pat var mikit

lið, er {)eim hafði fylgt í hernaði, en {)ó var miklu
meiri Danaherr, er Haraldr konungr Gormsson hafði

fengit f)eim í hendr. Peir fengu hraðbyri mikit ok
sigldu út af Vendli ok kómu utan at Ógðum, heldu

síðan norðr með landi ok sigldu dag ok nótt. En
vitum var ekki upp skotit, fyrir |)á sðk at sú var sið-

venja, at vitar fóru austan eptir landi, en austr I)ar

hafði ekki orðit vart við ferð J)eira. Pat bar enn til,

at konungr hafði viðrlog mikil, at vitar væri rangt upp
bornir, {)eim monnum, er kunnir ok sannir urðu at {)ví,

fyrir {)á sok at herskip ok víkingar fóru um úteyjar

ok herjuðu, ok hugðu landsmenn, at {)ar mundu fara

synir Eiríks; var ]^á vitum upp skotit, ok varð herhlaup

um land alt; en Eiríks synir fóru aptr til Danmerkr
ok hofðu engan Danaher haft nema sitt lið; en stundum
váru |)at annars konar víkingar. Varð Hákon konungr
{)essu mjok reiðr, er starf ok fekostnaðr varð af {)essu,

en ekki gagn. Bændr tólðu ok at fyrir sína hond, er

svá fór. Ok var f)essi sok til, er engi njósn fór fyrir

um ferð Eiríks sona, fyrr en f)eir kómu norðr í Úlfa-

sund. Peir lágu {)ar sjau nætr, fór I)á sogn hit efra

um Eið ok norðr um Mæri. En Hákon konungr var

{)á á Norðmæri í ey {)eiri, er Fræði heitir, {^ar sem
heitir Birkistrond, at búi sínu, ok hafði ekki lið nema
hirð sína ok bændr f)á, er verit hofðu í boði hans.

Njósnarmenn kómu tii Hákonar konungs ok segja
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honum sín ørindi, at Eiríks synir váru með her mikinn
fyrir sunnan Stað. Pá let konungr kalla til sín pá
menn, er f)ar váru vitrastir, ok leitaði ráðs við I)á, hvárt

hann skyldi berjask við Eiríks sonu, J)ótt liðsmunr se

mikill; eða skal hann fara norðr undan ok fá ser lið

meira. Egill ullserkr er nefndr bóndi einn, er J)ar var;

hann var pá gamlaðr mjok, ok hafði verit meiri ok
sterkari hverjum manni ok hinn mesti orrustumaðr;
hann hafði lengi borit merki Haralds konungs hins

hárfagra. Egill svarar ræðu konungs: »var ek í nokk-
urum orrostum með Haraldi konungi, feðr yðrum,
barðisk hann stundum við meira liði, stundum við

minna, hafði hann jafnan sigr; aldri heyrða ek hann
leita {)ess ráðs, at vinir hans skyldi kenna honum at

flýja; munum ver ok eigi f)er J)at ráð kenna, konungr,

J)ví at ver {)ykkjumk eiga hofðingja roskvan, f)er skuluð

ok eiga trausta fylgð af oss.« Margir aðrir studdu ok
f)etta mál. Konungr sagði ok svá, at hann var {)ess

fúsari at berjask með lið {)at, er til fengisk; var f)at

{)á ráðit. Let konungr {)á skera upp heror ok senda
alla vega frá ser ok let draga lið saman, slíkt er hann
fekk. Pá mælti Egill ullserkr: »{)at óttuðumk ek um
hríð, er friðr {)essi hinn mikli var, at ek munda verða

ellidauðr inni á pallstrám mínum, en ek vilda heldr

falla í orrustu með hofðingja mínuni; kann nú vera, at

svá megi verða.«

Synir Eiríks heldu norðr um Stað, f)egar er leiði

gaf. En er f)eir kómu norðr um Stað, f)á spyrja f)eir,

hvar Hákon konungr var, ok halda tii móts við hann.

Hákon konungr hafði níu skip; iiann lagðisk norðr

undir Fræðarberg í Feeyjarsundi; en Eiríks synir logðu

at fyrir sunnan bergit, f)eir hofðu meir en tuttugu skip.

Hákon konungr sendi f)eim boð ok bað f)á á land ganga;
segir, at hann hafði f)eim voU haslat á Rastarkálf.

Par eru vellir slettir ok miklir, en fyrir ofan gengr
brekka long ok heldr lág. Gengu Eiríks synir f)á af

skipum sínum ok norðr yfir hálsinn fyrir innan Fræðar-
berg ok svá fram á Rastarkálf. EgiII mælti f)á til

Hákonar konungs, bað hann fá ser tíu menn ok tíu

merki; konungr gerði svá. Gekk f)á Egill með menn
sína upp undir brekkuna, en Hákon konungr gekk upp
á vollin með sitt lið, setti upp merki ok fylkði, ok segir

svá: »ver skulum hafa fylking langa, svá at f)eir kringi
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€igi uni oss, |)ótt {)eir hafi lið ineira.« Gerðu f)eir svá.

Varð J>ar orrosta mikil ok hin snarpasta sókn. Egill

Ját {)á setja upp merki |)au tíu, er hann hafði, ok skip-

aði svá monnum {)eim, er báru, at f)eir skyldu ganga
sem næst brekkuni ok láta stundar hríð í millum hvers

J)eira. Peir gerðu svá ok gengu fram með brekkunni
sem næst, svá sem {)eir mundu vilja koma á bak pehn
Eiríks sonum. Pat sá {)eir, er efstir stóðu í fylking

Eiríks sona, at merki morg fóru óðfluga ok gnæfðu
fyrir ofan brekkuna, ok hugðu, at {)ar mundi fylgja lið

mikit ok mundi vilja koma á bak {)eim, milli ok skip-

anna. Gerðisk {)ar {)á kall mikit, sagði hverr oðrum,
hvat títt var. Pví næst kom flótti í lið {)eira ; en er

J)at sá konungarnir, {)á flýðu {)eir. Hákon konungr
sótti {)á hart fram með sínum monnum, ok ráku {)eir

fióttann ok feldu lið mikit.

Gamli Eiríksson, {>á er hann kom upp á hálsinn

fyrir ofan bergit, {)á snerisk liann aptr ok sá, at ekki

lið fór eptir meira en {)at, er {)eir hófðu barizk við, ok
{)etta var prettr einn. Pá let Gamli konungr blása

herblástr ok setja upp merki sitt ok skaut á fylking;

hurfu at {)ví allir Norðmenn, en Danir fiýðu til skip-

anna. En er Hákon konungr ok lið hans kom at, ^á
varð {)ar orrosta í annat sinn hin snarpasta. Hafði

p'd Hákon konungr meira lið; lauk svá, at Eiríks synir

flýðu; sóttu pe'iv {)á suðr af hálsinum, en sumt lið {)eira

opaði suðr á bergit, ok fylgði Hákon konungr {)eim.

Vollr slettr er austan af hálsinum ok vestr á bergit,

ok {)á hamrar brattir vestr af. Pá opuðu menn Gamla
upp undan á bergit; en Hákon konungr sótti at {)eim

svá djarfliga, at hann drap suma, en sumir hljópu vestr

af berginu; váru hvárirtveggju drepnir.

Gamli Eiríksson flýði ok af hálsinum ok ofan á

jufnu fyrir sunnan bergit. Pá snerisk Gamli konungr
enn í mót ok helt upp orrostu; kom {)á enn lið lil

hans; {)ar kómu ok allir bræðr hans með miklar sveitir.

Egill ullserkr var {)á fyrir Hákonar monnum ok veitti

harða atgongu, ok skiptusk {)eir Gamli konungr hoggum
við; fekk Gámli konungr sár stór, en EgiII fell ok
mart lið með honum. Pá kom at Hákon konungr með
})ær sveitir, er honum hofðu fylgt. Varð pá. enn ný
orrosta; sótti {)á enn Hákon konungr hart fram ok hjó

nienn til beggja handa ser ok feldi hvern yfir annan.
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Eiríks synir sá menn sína alla vega falla fyrir ser;

f)á snúask J)eir á flótta til skipa sinna. En f^eir, er

fyrri hofðu flýit á skipin, |)á hofðu f)eir út hrundit

skipunum, en sum skipin váru I)á uppi fjoruð; hljópu

|)á allir Eiríks synir á sund ok |)at lið, er {)eim fylgði.

Par fell Gamli Eiríksson, en aðrir bræðr hans náðu

skipunum ok heldu brott síðan með f)at lið, er eptir

var, ek heldu síðan suðr til Danmerkr ok dvolðusk f)ar

um hríð ok unðu illa við sína ferð.

Hákon konungr tók {)ar skip |)au, er uppi hafði

fjarat, er átt hofðu Eiríks synir, ok let draga á land

upp. Par let Hákon konungr leggja Egil ullserk í

skip ok með honum alla |)á menn, er af {)eira liði hofðu

fallit; let bera {^ar at jorð ok grjót. Ser |)á hauga
enn fyrir sunnan Fræðarberg. Hávir bautasteinar

standa hjá haugi Egils ullserks.

Bardagin við Svoldur.

Sveinn konungr tjúguskegg átti Sigríði hina stór-

ráðu. Sigríðr var hinn mesti úvin Óláfs konungs Tryggva-
sonar ok fann {)at til saka, at Óláfr konungr hafði slitit

einkamálum við hana ok lostit hana í andlit. Hon
eggjaði mjok Svein konung til at halda orrostu við

Óláf konung Tryggvason, ok kom hon svá sínum for-

tolum, at Sveinn konungr var fullkominn at gera {)etta

ráð. Ok snimma um várit sendi Sveinn konungr menn
austr til Sví{)jóðar á fund Óláfs konungs Svíakonungs,
mágs síns, ok Eiríks jarls ok let segja {)eim, at Óláfr

Noregs konungr hafði leiðangr úti ok ætlaði at fara

um sumarit til Vindlands. Fylgði {)at orðsening Dana-
konungs, at {)eir Svíakonungr ok Eiríkr jarl skyldi her
úti hafa ok fara til móts við Svein konung, skyldu
{)eir {)á allir samt leggja til orrostu við óláf konung
Tryggvason. En Óláfr Svíakonungr ok Eiríkr jarl váru
{)essar ferðar albúnir ok drógu {)á saman skipaher
mikinn af Svíaveldi, fóru {)ví liði suðr til Danmerkr
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ok kóniu {)ar svá, at Óláfr konungr Tryggvason hafði

áðr austr siglt. Peir Svíakonungr ok Eiríkr jarl heldu
til fundar við Danakonung, ok hofðu {)á allir saman
úgrynni hers.

Sveinn konungr, |)á er hann hafði sent eptir her-

inum, {)á sendi hann Sigvalda jarl lil Vindlands at

njósna um ferð Óláfs konungs Tryggvasonar ok gildra
svá til, at fundr {)eira Sveins konungs mætti verða.

Ferr J)á Sigvaldi jarl leið sína ok kom fram á Vind-
landi, fór til Jómsborgar ok síðan á fund Óláfs konungs
Tryggvasonar. Váru f)ar mikil vináttumál J)eira á meðal,
kom jarl ser í hinn mesta kærleik við Óláf konung.
Astríðr kona jarls, dóttir Burizleifs konungs, var vin
mikill Óláfs konungs, ok var J)at mjok af hinum fyrrum
tengðum, er Óláfr konungr hafði átt Geiru systur hennar.
Sigvaldi jarl \ar maðr vitr ok ráðugr; en er hann
kom ser í ráðagerð við Óláf konung, J)á dvalði hann
mjok ferðina hans austan at sigla ok fann til {)ess mjok
ýmsa hluti. En lið Óláfs konungs let geysi illa, ok
váru menn mjok heimfúsir, er {^eir lágu albúnir, en
veðr byrvæn. Sigvaldi jarl fekk njósn leyniliga af

Danmork, at {)á var austan kominn herr Svíakonungs,
ok Eiríkr jarl hafði pá ok búinn sinn her, ok {)eir hofð-

ingjarnir mundu f)á koma austr undir Vindland, ok {)eir

hofðu á kveðit, at J)eir mundu bíða Óláfs konungs við

ey {)á, er Svolðr heitir, s\á {)at, at jarl skyldi svá til

stilla, at J)eir mætti J)ar finna Óláf konung.
Pá kom pati nakkvarr til Vindlands, at Sveinn

Danakonungr hefði her úti, ok gerðisk brátt sá kurr,

at Sveinn Danakonungr mundi vilja finna Óláf konung.
En Sigvaldi jarl segir konungi: >>ekki er J)at ráð Sveins
konungs at leggja til bardaga við {)ik með Danaher
einn saman, svá mikinn her sem {)er hafið. En ef yðr
er nakkvarr grunr á J)ví, at úfriðr muni fyrir, J)á skal

ek fylgja yðr með mínu liði, ok J)ótti J)at styrkr vera
fyrr, hvar sem Jómsvíkingar fylgðu hofðingjum; mun
ek fá J)er ellifu skip vel skipuð.* Konungr játti J)essu.

Var J)á lítit veðr ok hagstætt, let konungr J)á leysa

flotann ok blása til brottlogu. Drógu menn J)á segl sín,

ok gengu meira smáskipin oll, ok sigldu J)au undan á

haf út. En jarl sigldi nær konungsskipinu ok kalaði

til J)eira, bað konung sigla eptir ser: »mer er kunnast,«

segir hann, »hvar djúpast er um eyjasundin, er J)er
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nmnuð J)ess f)urfa með {)au en stóru skipin.< Sigldi

|)á jarl fyrir með sínum skipum. Hann hafði ellifu skip,

en konungr sigldi eptir lionum með sínum stórskipum,

hafði hann {)ar ok ellifu skip, en allr annarr herrinn

sigldi út á hafit. En er Sigvaldi jarl sigidi utan at

Svólðr, J)á røri á móti |)eim skúta ein. Peir segja jarli,

at herr Danakonungs lá pav í hofninni fyrir {)eim. Pá
let jarl hlaða seglunum, ok róa J)eir inn undir eyna.

Sveinn Danakonungr ok ðláfr Svíakonungr ok
Eiríkr jarl váru {)ar {)á með allan her sinn; {)á var
fagrt veðr ok bjart sólskin. Gengu f)eir nú upp á

hólminn, allir hofðingjar með miklar sveitir manna ok
sá, or skipin sigldu út á hafit mjok morg saman. Ok
nú sjá {)L'ir, hvar siglir eitt mikit skip ok glæsiligt;

})á mæltu báðir konungarnir: »J)etta er mikit skip ok
ákafliga fagrt, {)etta mun vera Ormrinn langi.« Eiríkr
jarl svarar ok seglr: »ekki er {)etta Ormr hinn langi.«

Ok svá var, sein hann sagði, J)etta skip átti Eindriði

af Gimsum. Lítlu síðar sá {)eir, hvar annat skip sigldi

miklu meira en hii fyrra. Pá mælti Sveinn konungr:
»hræddr er Óláfr Tryggvason nú, eigi {)orir hann at

sigla með hofuð á skipi sínu.« Pá segir Eiríkr jarl

:

»ekki er {)etta konun<>s skip, kenni ek J)etta skip ok
seglit, pYÍ at stafat er seglit, {)át á Erlingr Skjálgsson;
látum sigla {)á, betra er oss sknrð og missa í flota

óláfs konungs en {)etta skip {)ar svá búit.« En stundu
síðar sá {)eir ok kendu skip Sigvalda jarls, ok viku {)au

|)íínnug at hóhnanum. Pá sá {)eir, hvar sigldu pv]ú
skip, ok var eitt mikit skip. Mælti {)á Sveinn konungr,
biðr {)á ganga til skipa sinna, segir, at {)ar ferr Ormrinn
langi. Eiríkr jarl mælti: »morg hafa {)eir ónnur stór

skip ok glæsilig en Orm hinn langa, bíðum enn.<^ Pá
mæltu mjok margir menn : »eigi vill Eiríkr jarl nú
berjask ok hefna foður síns; {)etta er skomm mikil, svá
at spyrjask mun um oU lond, ef ver liggjum her með
jafnmiklu liði, en Óláfr konungr sigli á hafit út her
hjá oss sjálfum.« En er {)eir hófðu {)etta talat um hríð,

{)á sá {)eir, hvar sigldu fjogur skip, ok eitt af })eim var
dreki allmikill ok mjok gullbúinn. Pá stóð upp Sveinn
konungr ok mælti : »hált mun Ormrinn bera mik í kveld,

honum skal ek stýra.« Pá mæltu margir, at Ormrinn
var furðu mikit skip ok frítt, ok rausn mikil at láta

gera slíkt skip. Pá mælti Eiríkr jarl, svá at nakkvarir
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menn heyrðu: »p6tt Óláfr konungr hefði ekki meira
skip en {)etta, I)á mundi Sveinn konungr J)at aldri fá

af honum með einn saman Danaher.« Dreif Jjá fólkit

til skipanna, ok ráku af tjoldin og ætluðu at búask
skjótliga. En er hofðiiigjar ræddu J^etta milli sín, sem
nú er sagt, f)á sá {)eir, hvar sigldu J)rjú skip allmikil

ok fjórða síðast, ok var J^at Ormrinn langi. En {)au

hin stóru skip, er áðr hofðu siglt, ok {)eir hugðu, at

Ormrinn væri, {)at var hit fyrra Traninn, en hit síð-

ara Ormrinn skammi. En {)á er f)eir sá Orminn langa
keudu allir, ok mælti f)á engi í mót, at f^ar mundi sigla

Óláfr Tryggvason; gengu j)á til skipanna ok skipuðu til

atlogunnar. Váru J)at einkamál {)eira hófðingja, Sveins
konungs, Óláfs konungs, Eiríks jarls, at sinn {)riðjung

Noregs skyldi eignask hverr {)eira, ef {)eir feldi Óláf
konung Tryggvason; en sá {)eira hofðingja, er fyrst

gengi á Orminn, skyldi eignask alt {)at hlutskipti, er

{)ar fengisk, ok hverr {)eira {)au skip, ur sjálfr hryði.

Eiríkr jarl hafði barða einn geysi mikinii, er hann var
vanr at hafa í víking; {)ar var skegg á ofanverðu
barðinu livárutveggja, en niðr frá járnspong {)ykk ok
svá breið sem barðit, ok tók alt í sjá ofan.

Pá er {)eir Sigvaldi jarl røru inn undir hólmann,

{)á sá {)at {)eir Porkoll dyðrill af Trananum ok aðrir

skipstjórnarmenn, {)eir er með honum fóru, at jarl

sneri skipum undir hólmann; pá hlóðu {)eir ok seglum
ok røru eptir honuin og koUuðu til {)eira, spurðu,^ hví

{)eir fóru svá. Jarl segir, at hann vill bíða Óláfs

konurgs: »ok er meiri ván, at úfriðr se fyrir oss.«

Letu {)eir {)á fljóta skipin, {)ar til er Porkell nefja kom
með Orminn skamma ok {)au {)rjú skip, er honum fylgðu.

Ok váru {)eim sogð hin somu tíðindi, hlóðu {)eir {)á ok
sínum seglum ok letu fljóta ok biðu Óláfs konungs.
En {)á er konungrinn sigldi inn at hóhnanum, {)á røri

allr herrinn út á sundit fyrir pá. En er {)eir sá {)at,

{)á báðu {)eir konunginn sigla leið sína, en leggja eigi

til orrostu við svá mikinn her. Konungr svarar hátt

ok stóð upp í lyptingunni: »láti ofan seglit, ekki skulu

mínir menn hyggja á flótta, ek hefi aldri flýit í orrostu,

ráði guð fyrir lífi mínu, en aldri mun ek á flótta leggja.*

Var svá gert, sem konungr mælti.

Óláfr konungr let blása tii samlogu ollum skipum
sínum. Var konungs skip í miðju liði, en {)ar á annat



82

borð Ormrinn skammi, en á annat borð Traninn. En
pá er f)eir tóku at tengja stafna á Orminum langa ok
Orminum skamma, ok er konungr sá J)at, kallaði hann
hátt, bað I)á leggja fram betr hit mikla skipit. Pá
svarar Úlfr hinn rauði : »ef Orminn skal {)ví lengra

fram leggja, sem hann er lengri en onnur skip, {)á

mun ávint verða um soxin í dag.« Konungr segir: »eigi

vissa ek, at ek ætta stafnbúann bæði rauðan ok ragan.«

Úlfr mælti: »ver pú eigl meir baki lyptingina, en ek

mun stafninn.« Konungr heltáboga ok lagði or á streng

ok sneri at Úifi. Úifr mælti: »skjót annan veg, konungrl
})annig sem meiri er j)orfin; ^ev vinn ek J)at, er ek vinn.«

Óláfr konungr stóð í lyptingu á Orminum, bar
hann hátt mjok; hann hafði gyltan skjold ok gullroðinn
hjálm, var hann auðkendr frá oðrum monnum, hann
hafði rauðan kyrtil stuttan utan yfir brynju. En er

Óláfr konungr sá, at riðluðusk flotarnir, ok upp váru
sett merki fyrir hofðingjum, pá spyrr hann: »hverr er

hofðingi fyrir liði {)ví, er gegnt oss er?« Honum var
sagt, at {)ar var Sveinn konungr tjúguskegg með Dana-
her. Konungr svarar: »ekki hræðumk ver bleyður J)ær,.

engi er hugr í Donum. En hverr hofðingi fylgir f)eim

merkjum, er J)p.r eru út ífrá á hægra veg?« Honum
var sagt, at f)ar var Óláfr konungr með Svíaher.

Óláfr konungr segir: »betra væri Svíum heima at sleikja

um blótbolla ?ína en ganga á Orminn undir vápn
yður. En hverir eigu f)au hin stóru skip, er {)ar liggja

iit á bakborða Donum?« »Par er,« segja {)eir, >Eiríkr

jarl Hákonarson.« Pá svaraði Óláfr konungr: »hann
mun f)ykkjask eiga við oss skapligan fund, ok oss er
ván snarpligrar orrostu af ^wí liði: J)eir eru Norðmenn,
sem ver erum.«

Síðan greiða konungar atróðr. Lagði Sveinn
konungr sitt skip móti Orminum langa, en Óláfr kon-
ungr sænski lagði út frá ok stakk stofnum at yzta
skipi Óláfs konungs Tryggvasonar, enn oðrum megin
Eiríkr jarl. Tóksk {)ar pá horð orrosta. Sigvaldi jarl

let skotta við sín skip ok lagði ekki til orrostu.

Pessí orrosta var hin snarpasta ok allmannskæð.
Frambyggjar á Orminum langa ok Orminum skamma
ok Trananum fæiðu akkeri ok stafnljá í skip Sveins
konungs, en áttu vápnin at bera niðr undir fætr ser;

hruðu {)eir oll {)au skip, er {)eir fengu haldit. En kon-
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iingrinn Sveinn ok f)at lið, er undan komsk, flýði á

onnur skip, ok {)ar næst logðu f)eir frá ór skotmáli.

Pa lagði f)ar at í staðinn Óláfr Svíakonungr; ok
{)egar er })eir koma nær stórskipum, pá fór })eim sem
hinum, at J^eir letu lið mikit ok sum skip sín, ok logðu
frá við svá búit. En Eiríkr jarl síbyrði Barðanum við

hit yzta skip Óláfs konungs, ok hrauð hann {)at ok hjó

|)egar {)at ór tengslum, en lagði {)á at |)ví, er {)ar var
næst, ok barðisk, til {)ess er {^at var hroðit. Tók {)á

liðit at hlaupa af hinum smærum skipunum ok upp á

stórskipin. En Eiríkr jarl hjó hvert ór tengslunum,
svá sem hroðit var. En Danir ok Svíar logðu {)á í

skotmál ok ollum megin at skipum Óláfs konungs, en
Eiiíkr jarl lá ávalt síbyrt við skipin ok átti hoggorro-
stu. En svá sem menn fellu á skipum hans, {)á gengu
aðrir upp í staðinn, Svíar ok Danir. Pá var orrosta

hin snarpasta, ok fell {)á mjok liðit, ok kom svá at

lykðum, at oll váru hroðin skip Óláfs konungs Tryggva-
sonar nema Ormrinn langi; var {)ar {)á alt lið á komit,

{)at er vígt var hans manna. Pá lagði Eiríkr jarl

Barðanum at Orminum langa síbyrt, ok var {)ar hogg-
orrosta.

Eiríkr jarl var í fyrirrúmi á skipi sínu, ok var
{)ar fylkt með skjaldborg. Var {)á bæði hoggorrosta
ok spjótum lagit ok kastat óllu {)ví, er til vápna var,

en sumir skutu bogaskoti eða handskoti. Var {)á svá
mikill vápnaburðr á Orminn, at varla mátti hlífum
við koma, er svá {)ykt flugu spjót ok orvar; {)ví at

ollum megin logðu herskip at Orminum. En menn
Óláfs konungs váru {)á svá óðir, at {)eir hljópu upp á

borðin, til {)ess at ná með sverðshoggum at drepa fólkit.

En margir gengu út af borðunum ok gáðu eigi annars
en {)eir berðisk á slettum velli, ok sukku niðr með vápnum
sínum.

Einarr {)ambarskelfir var á Orminum aptr í krappa-
rúmi; hann skaut af boga ok var allra manna harð-

skeytastr. Einarr skaut at Eiríki jarli ok laust í stýris-

hnakkann fyrir ofan hofuð jarli, ok gekk alt upp á

reyrbondin. Jarl leit til ok spurði, ef {)eir vissi, hverr
skaut. En jafnskjótt kom onnur or svá nær jarli, at

flaug milli síðunnar ok handarinnar, ok svá aptr í

hofðafjolina, at langt stóð út broddrinn. Pá mælti jarl

við mann |)ann, er sumir nefna Finn, en sumir segja,
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at haiin væri finskr, sá var hinn mesti bogmaðr : »skjóttu

mann J)ann hinn mikla í krapparúminu!« Finnr skaut,

ok kom orin á boga Einars miðjan, í pví bili er Einarr
dró hit {)riðja sinn bogann. Brast f)á boginn í tvá hluti.

Pá mælti Óláfr konungr: »hvat brast J)ar svá hátt?<

Einarr svarar: »Noregr ór hendi J)er, konungr!« »Eigi

mun svá mikiil brestr at orðinn,« segir konungr, »tak

boga minn og skjót af,« ok kastaði boganum til hans.

Einar tók bogann ok dró J)egar fyrir odd orvarinnar,

ok mælti: »ofveykr, ofveykr alivalds bogin!« ok kastaði

aptr boganum; tók {)á skjold sinn ok sverð ok barðisk.

Óláfr konungr Tryggvason stóð í lypting á Orm-
inum ok skaut optast um daginn, stundum bogaskoti
en stundum gaflokum ok jafnan tveim senn. Hnnn sá

fram á skipit ok sá sína menn reiða sverðin ok hoggva
títt, ok sá, at illa bitu. Pá gekk konungr ofan í fyrir-

rúmit ok lauk upp hásætiskistunn, tók |)ar ór morg sverð
hvoss ok fekk monnum. En er hann tók niðr hinni hægri
hendi, f)á sá menn, at blóð rann ofan undan bryn-
stúkunni; en engi vissi, hvar hann var sárr.

Mest var vornin á Orminum ok mannskæðust af

fyrirrúmsmonnum ok stafnbúum; pav var hvárttveggja
valit mest mannfólkit ok hæst borðin. En lið fell fyrst

um mitt skipit. Ok ^á er fátt stóð manna upp um
sigluskeið, pá reð Eiríkr jarl til uppgóngunnar ok kom
upp á Orminn við fimtánda mann.. Pá kom í mót
honum Hyrningr, mágrÓláfs konungs, með sveit manna,
ok varð j[)ar hinn harðasti bardagi, ok lauk svá, at jarl

hrokk ofan aptr á Barðann; en {^eir menn, er honum
hofðu fylgt, fellu sumir, en sumir váru særðir. Par
varð enn hin snarpasta orrosta, ok fellu {)á margir menn
á Orminum. En er f)yntisk skipan á Orminum til

varnarinnar, f)á reð Eiríkr jarl annat sinn til uppgóngu
á Orminn. Varð f)á enn horð viðtaka. En er ^etta sá

stafnbúar á Orminum, f>á gengu f)eir aptr á skipit, ok
snúask til varnar móti jarli ok veita harða viðtoku.

En fyrir f)ví at f)á var svá mjok fallit lið á Orminum,
at víða váru auð borðin, tóku f>á jarls menn víða upp
at ganga. En alt f)at lið, er f)á stóð uppi til varnar á

Orminum, sótti aptr á skipit, f)ar sem konungr var.

Kolbjðrn stallari gekk upp í lypting til konungs;
f)eir hofðu mjok líkan klæða búnað ok vápna, Kolbjorn
var ok allra manna mestr ok fríðastr. Varð nú enn í
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fyrirróminu en snarpasta orrosta. En fyrir f)á sok at

pá var svá mikit fólk komit upp á Ormin af liði jarls,

sem vera mátti á skipinu, en skip hans Iðgðu at ollum
megin utan at Orminum, en lítit fjolmenni til varnar
móti svá miklum her, nú {)ótt {)eir menn væri bæði
sterkir og fræknir, J)á fellu nú flestir á lítilli stundu.

En Óláfr konungr sjálfr ok {)eir Kolbjorn báðir hljópu

pá fyrir borð ok á sitt borð hvárr. En jarls menn
hofðu lagt utan at smáskútur ok drápu {)á, er á kaf
hljópu. Ok f)á er konungr sjálfr hafði á kaf hlaupit,

viidu pe'iv taka hann hondum ok færa Eiríki jarli. En
Óiáfr konungr brá yfir sik skildinum ok steypðisk í

kaf; en Kolbjorn stallari skaut undir sik skildinum ok
hlífði ser svá við vápnum, er lagt var af skipum J)eim,

er undir lágu, ok fell hann svá á sjáinn, at skjoldrinn

varð undir honum, ok komsk hann {)ví eigi í kaf svá
skjótt, ok varð hann handtekinn ok dreginn upp í skút-

una, ok hugðu {)eir, at {)ar væri konungrinn. Var hann
{)á leiddr fyrir jarl. En er f)ess varð jarl varr, at J)ar

var Kolbjorn, en eigi Óláfi- konungr, f)á váru Kolbirni

grið gefin. En í {)essi svipan hljópu allir fyrir borð
af Orminum, {)eir er {)á váru á lífi, Óláfskonungs menn;
ok segir Hallfreðr vaiidræðaskáld, at Porkell nefja,

konungs bróðir, hljóp síðast allra manna fyrir borð.

Svá var fyrr ritat, at Sigvaldi jarl kom til foru-

neytis við Óláf konung í Vindlandi ok hafði tíu skip,

en {)at hit ellifta, er á váru menn Ástríðar konungs-
dóttur, konu jarls. En {)á er Óláfr konungr hafði fyrir

borð hlaupit, {)á æpði herrinn allr sigróp, ok {)á lustu

{)eir árum í sjá Sigvaldi jarl ok hans menn ok røru til

bardaga. En sú Vindasnekkjan, er Ástríðar menn váru

á, røri brott ok aptr undir Vindland, ok var {)at margra
manna mál {)egar, at Óláfr konungr mundi hafa steypt

af ser brynjuna í kafi ok kafat svá út undan langskip-

unum, lagizk síðan til Vindasnekkjunnar, ok hefði menn
Ástríðar flutt hann til lands. Ok eru {)ar margar frá-

sagnir um ferðir Óláfs konungs gørvar síðan af sumum
mónnum. En hvern veg sem {)at hefir verit, pá kom
Óláfr konungr Tryggvason aldregi síðan til ríkis í

Noregi.
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Ólavur kongur og liálvbrøður hans.

Svá er sagt, at Óláfr konungr hinn heilagi var á

veizlunni með Ástu móður sinni, at hon leiddi fram
bórn sín ok sýndi honum. Konungrinn setti á kne ser

Guthorm bróður sinn, en á annat kne Hálfdan bróður
sinn. Konungrinn sá á sveinana; J)á ygldisk hann ok
leit reiðuliga til {)eira. Pá glúpnuðu sveinarnir. Pá
bar Ásta til hans enn yngsta son sinn, er Haraldr het;

J)á var hann trevetr. Konungrinn ygldisk á hann; en
sveinninn sá upp í móti honnm. Pá tók konungr í hár
sveininum ok kipði; sveinninn tók upp í kanpinn kon-

unginum ok hnykði. Pá mælti konungrinn: »hefnisamr
muntu síðar, frændi!« Annan dag reikaði konungr úti

um bæinn ok Ásta móðir hans með honum. Pá gengu
|)au at tjorn nakkvarri. Par váru f)á sveinarnir synir

Ástu ok leku ser, Guthormr ok Hálfdan. Par váru
gervir bæir stórir ok kornhlðður stórar, naut morg ok
sauðir; {)at var leikr {)eira. Skamt J)aðan frá við tjorn-

ina hjá leirvík nakkvarri var Haraldr ok hafði {)ar

trespánu, ok flutu {^ar við landit margir. Konungrinn
spurði bann, hvat ^at skyldi. Hann kvað J^at vera her-

skip sín. Pá hló konungr at ok mælti: >>vera kann,

frændi! at f)ar komi, at "pú ráðir fyrir skipum.« Pá
kallaði konungr f^angat Hálfdan ok Guthorm. Pá spurði

hann Guthorm: »hvat vildir J^ú flest eiga, frændi?«
»Akra,« segir hann. Konungr mælti: »hversu víða akra
myndir |)ú eiga vilja?« Hann svarar: »{)at vilda ek,

at nesit |)etta væri ait sáit hvert sumar, er út gengr í

vatnit.« En {)ar stóðu tíu bæir. Konungrinn svarar:

»mikit korn mætti {)ar á standa.« Pá spurði konungr
Hálfdan, hvat hann vildi flest eiga.« »Kýr,« segir hann.
Konungr spurði: »hversu margar vildir J)ú kýr eiga?^

Hálfdan sagði: »{)á er {)ær gengi til vats, skyldu {)ær

standa sem {)ykst umhverfis vatnit.« Konungrinn svarar

:

»bú stór vilið it eiga; {)at er glíkt feðr ykkrum.« Pá
spyrr konungr Harald: »hvat vildir {)ú flest eiga?«
Hann svarar: »húskarla«, segir hann. Konungr mælti:
»hve marga villdu {)á eiga?« Hann svarar: »{)at vilda ek,

at {)eir æti at einu máli kýr Hálfdanar bróður míns.«

Konungr hló at ok mælti til Ástu: »her muntu konung
upp fæða, móðir!« Eigi er {)á getit fleiri orða {)eira.
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Úr Njáls sogu.

Tað var siður teirra Gunnars og Njáls, at hvor
teirra sín vetur fór til gestaboðs hjá oðrum fyri vin-

skaps sakir. Nú átti Gunnar at koma til veitslu hjá

Njáli, og fóru hann og Hallgerð til Bergtórshólar. Tá
vóru Helgi og kona hans ikki heima. Njál tók væl
móti Gunnari og Hallgerð, og tá ið tey hovdu har
verið nakra tíð, kom Helgi heim og Tórhaila kona
hans. Tá gekk Bergtóra at pallinum og Tórhalla við

henni og mælti Bergtóra til Hallgerðar: »Tú mást
førka teg fyri hesi konu.« Hon svarar: »Ikki førki

eg meg, tí eingin bloka vil eg vera.« »Her ráði eg,«

segði Bergtóra. Síðan settist Tórhalla niður. Berg-
tóra gekk at borðinum við vatni at tváa hendurnar
við. Hallgerð tók hond Bergtóru og mælti: »Tit hóska
tó væl saman bæði, tú og Njál: tú hevir kartnagl á

hvorjum fingri, og hann er skeggleysur.« »Satt er tað,«

segði Bergtóra, :>men hvorki okkara finst at óðrum
fyri tað; men ikki var Torvaldur húsbóndi tín skegg-
leysur, og tó ræð tú hans deyða.« »Lítið gagn er mær
í,« sigur Hallgerð, »at eiga tann mann, ið raskastur er

á Islandi, um tú ikki hevnir hetta, Gunnar.« Hann
sprakk upp og steig fram yvir borðið og mælti: »Heim
vil eg fara — og er tað sømiligast, at tú klandrast við

heimamenn tínar og ikki í annans mans húsum; annars
eigi eg Njáli manga sømd at løna, og vil ikki vera
kastikleppur tín.« So fóru tey heim. »Minst til, Berg-
tóra,« segði Haligerð, »at vit ikki eru skildar við hetta.«

Bergtóra segði, at ongan skuldi hon frama fáa av tí.

Gunnar legði ikki upp í, og fór heim tii Líðarenda og
var heima allan veturin. Líður nú á summarið fram
ímóti tingi.

Gunnar ríður til tings; men áðrenn hann reið

heiman, segði hann við Hallgerð: »Ver nú friðalig,

meðan eg eri burtur heiman, og sýn ongan óvinskap
mót vinum mínum.« »Skammurin beini fyri vinum tínum,«

sigur hon. Gunnar reið til tings og sá, at ikki var
gott at tala hana til rættis. Njál reið til tings og synir

hans allir. Nú er at siga frá tí, ið er til tíðinda

heima. Teir áttu ein skóg í felagi, Njál og Gunnar,
í Reyðuskriðum. Teir hovdu ikki býtt skógin sundur,

men hvor var vanur at hogga tað, ið honum tórvaði,

4
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— og hvorgin talaði óðrum til um tað. Kolur æt

hovuðshúskallur Hallgerðar. Hann hevði verið hjá henni

leingi og var hitt størsta illmenni. Svartur æt maður;
hann var húskallur hjá Njáli og Bergtóru, og dámdi
teimum bann væl. Bergtóra segði við hann, at hann
skuldi fara í Reyðuskriður og hogga við, — »men eg

vil fáa menn at draga viðin heim.« Hann segði seg

viija útinna tað, ið hon legði fyri hann. Hann fór upp
í Reyðuskriður. Tók hann har at hogga við og skuldi

vera har eina viku. Nakrir biddarar komu til Líðar-

enda eystan frá Markarfljóti og sogdu, at Svartur hevði

verið í Reyðuskriðum og hogt við í stórum. »So man
vera ætlan Bergtóru,« sigur Hallgerð, »at ræna frá mær
nógv; men tí skal eg ráða fyri, at hann ikki hoggir
oftari.« Rannveig, móðir Gunnars, hoyrdi hetta og
mælti: »Góðar hava húsfrýr verið hildnar her eysturi,

tó at tær ikki hava elvt monnum bana.«

Nú leið náttin, og um morgunin kom Hallgerð á

mál við Kol og mælti: »Eitt verk havi eg hugsað tær«
— og fekk honum oxi — far tú í Reyðuskriður. Har
manst tú finna Svart.« »Hvat skal eg honum,« sigur

hann. »Spyr tú um tað,« sigur hon, »tú sum ert hitt

størsta illmenni. Drepa skalt tú hann,« sigur hon. »Tað
kann eg væl,« sigur hann, »men tað eru tó líkindi til,

at tað vil galda lív mítt.« >'Óllum ert tú ræddur fyri,'^

sigur hon, »og iila bert tú teg at, meðan eg í ollum
lutum havi vart teg. Eg man fáa ein annan mann at

gera hetta, um tú ikki torir.« Hann tók oxina og var
ógviliga vreiður, og tekur ein hest, ið Gunnar átti og
ríður, til hann kemur eystur at Markarfljóti. Har steig

hann av baki og bíðaði í skóginum, til teir hovdu borið
viðin oman, og Svartur var einsamallur eftir. Loypur
tá Kolur at honum og mælti: »Fleiri munu kunna
at hogga stórt enn tú einsamallur,« og setti honum
oxina í hovdið og hogdi hann banahogg, og ríður síðan
heim og sigur Hallgerð víggið. »Væl veri tær komandi,«
sigur hon, »og skal eg varðveita teg so, at teg skal

einki saka.« »Tað kann vera,« sigur hann, »men annað
droymdi meg tó, áðrenn eg útinnti víggið.« Koma
teir nú upp í skógin og finna Svart dripnan og flyta

hann heim. —
Hallgerð sendi mann til tings at siga Gunnari

víggið. Gunnar lastaði ikki Hallgerð fyri sendimann-
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inum — og menn vistu ikki, um honum tókti tað^ væl
ella illa. Eina lotu seinni stóð hann upp og bað menn
sínar ganga við sær. Teir so gjordu og fóru til búð-
ar Njáís. Gunnar sendi mann eftir Njáli og bað hann
koma út. Njál gekk út alt í einum, og gingu hann og
Gunnar á tal. Gunnar mælti: »Víggj havi eg at siga

tær — og volt tað hevir Hallgerð kona mín, men vegið
hevir Kolur húskallur mín, men fyri hevir verið Svart-

ur húskallur tín.« Njál tagdi, meðan Gunnar segði

sðguna. Tá mælti NjáJ : »Tú tarvt tó at halda henni eitt

sindur aftur.« Gunnar mælti: »Sjálvur skalt tú døma.«
Njál mælti: »Strævið man tær fara at verða at bøta
allar illgerðir Hallgerðar; og aðrar staðir man tað

valda størri óhapp enn her, hvar vit báðir eiga viður-

skifti saman; tó vantar her mikið á, at her veit væl
við, og munu vit hava neyðugt at minnast tað, at vit

báðir hava leingi verið væl kendir; og vóni eg góðan
atburð av tær; meh tó manst tú fara at møðast at

endanum.« Njál tók sjálvdømi av Gunnari og mælti

:

»Ikki vil eg gera nógv av í hesum máli; tú skalt gjalda

tólv oyru í sllvuri. Men tað vil eg tó skila til, at um
nakað spyrst úr mínum garði, sum tú eigir at gera
avgerð um, at tú so gert avgerðina líka lagaliga.«

Gunnar segði, at tað kundu vera líkindi til. Gunnar
greiddi peningin úr hondum og reið síðan heim. Njál

kom heim av tingi og synir hans. Bergtóra sá pen-

ingin og mælti : »VæI er her komið á sátt; men eins

mikið fæ skal koma fyri Koi, tá ið stundir líða.«

Gunnar kom heim av tingi og talaði at Hallgerð. Hon
segði, at mangar staðir lógu betri menn óbøttir. Gun-
nar segði, at hon mátti ráða fyri tí, hon hevðist at, —
»men eg skal ráða, hvussu málini endast.* — Hallgerð
erpti sær javnan av víggi Svarts, men Bergtóru líkaði

tað illa.

Njál fór niðan í Tórólvsfelli og synir hans at fáa

viðurskiftini í lag har. Men sama dagin bar so á, tá

ið Bergtóra var úti, at hon sá mann ríða at garði

á svðrtum hesti. Hon stedgaði og gekk ikki inn. Hon
kendi ikki mannin. Hesin maður hevði spjót í hendi

og var gyrdur við knívi. Hon spurdi lienda mann at

navnj. »Atli eiti eg,« segði hann. Hon spurdi, hvað-

an hann var. »Eg eri eystfirðskur maður,« sigur

hann. »Hvar skalt tú fara?« sigur hon. »Eg eigi mær
4*
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einki innivist,* sigur hann, »og eg ætlaði at finna Njál

og Skarpheðin og vita, um teir vildu taka móti mær.«

»Hvat arbeiði dugir tú at gera?« sigur hon. »Eg eri

akurdyrkari, men mangt kann eg at inna,« sigur hann;
»men ikki vil eg dylja fyri tí, at eg eri harðlyndur
maður, og mangur hevir kent sviðan av tí.* »Ikki

lasti eg teg fyri tað,« sigur hon, »at tú ert ikki rædd-
ur.« Atli mælti: »Hevir tú nakað ræði her?« »Eg eri

kona Njáls,« sigur hon, »og eg festi arbeiðsfólk eins

og hann.« »Vilt tú taka við mær?« sigur hann. »Eg
vil leggja tær treytir við,« sigur hon, »at tú vilt útinna

alt tað, ið eg leggi fyri teg, um so er, at eg vil senda
teg at ráða monnum bana«. »Tú eigir slíkar menn at

ráða yvir,« sigur hann, »at tær man ikki vera tórvur

á mær til tílíkt.« »Eg bjóði teir kostir, íð eg vil,«

sigur hon. »Latum okkum gera so av,« segði hann.

So tók hon við honum. Njál kom heim og synir hans.

Njál spurdi Bergtóru, hvor maður hann var. »Hann
er húskallur tín,« sigur hon, »og eg havi fest hann, tí

at hann segði seg vera ikki latan í hondunum.« »Stór-

virkin er hann ivaleyst,« sigur Njál, »men ikki veit

eg, um hann er góðvirkin«. Skarpheðini dámdi
væl Atla.

Njál reið til tings um summarið og synir hans.

Gunnar var á tingi. Njál tók upp peningapung, tá

ið hann fór heiman. Skarpheðin spyr: »Hvat pengar
er hetta, faðir?« »Her eru teir pengar,« sigur Njál,

»sum Gunnar rindaði mær fyri heimamann okkara
síðsta summar.« »Teir kunna verða hentir,« segði

Skarpheðin og gletti á tonn. —
Nú er at taka til heima, at Atli spurdi Bergtóru,

hvat hann skuldi gera um dagin. »Hugsað havi eg
tær eitt arbeiði,« sigur hon, »tú skalt fara og leita

eftir Koli, til tú finnur hann; tí at nú skalt tú vega
hann í dag, um tú vilt gera vilja mín.« »Tað hóskar
væl,« sigur Atli, »tí at illmenni eru vit báðir; men eg
skal tó fáa tað soleiðis í lag, at annar okkara skal

doyggja*. »Væl veri tær fyri,« sigur hon, »og tú

skalt ikki gera tað fyri einki.« Hann fór og tók
vápn síni og hest og reið av stað. Hann reið eystur
til Fljótslíðar og møtti har monnum, ið komu frá

Líðarenda. Teir áttu heima eysturi í Mork. Teir
spurdu Atla, hvar hann ætlaði sær. Hann segði seg
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fara at leita eftir einum rossi. Teir hildu tað vera
lítið orindi fyri slíkan arbeiðsmann — »men tó er
best at spyrja teir, ið hava verið á ferð í nátt.«

>>Hvorjir eru teir? « sigur hann. »Víggja-Kolur, hús-
kallur Hallgerðar,* sogdu teir, ^hann fór í áðni frá

seyðahúsinum og hevir vakt í alla nátt*. »Ikki veit

eg, um eg tori at hitta hann,« sigur Atli, »hann er illur

í skapi, og best er at vera varin og taka dømi í annans
mans skaða«. »Ikki tykist okkum, at tú sært út at

vera heilt ræddur,« siga teir og vísa honum, hvar Kolur
er. Hann díkir tá á hest sín og ríður hart. Og tá ið

hann møtti Koli, mælti Atli til hansara: »Gongur væl
í hond við arbeiðinum?« »Tað kemur tær einki við, títt

ótíggi,« sigur Kolur, »og ongum har haðani tií ert«.

Atli mælti: »Tað strævnasta eigir tú eftir og tað er at

doyggja«. Síðan legði Atli við spjótinum til hansara og
rakaði hann á miðjuna. Kolur reiggjaði við oxini til

hansara, men rakaði hann ikki. Síðan fell Kolur av baki
og doyði strax. Atli reið, til hann fann arbeiðsmenn
Hallgerðar og mælti : »Farið niðan til hestin hjá Koli

og ansið eftir honum. Kolur er fallin av baki og hann
er deyður«. »Hevir tú dripið hann,« sðgdu teir. Hann
svarar: »So man tykjast Hallgerð, sum hann ikki er

sjálvdeyður«. Síðan reið Atli heim og segði Bergtóru
víggið. Hon takkar honum fyri hetta verk og fyri

tey orð, hann hevði haft. »Ikki veit eg,« sigur Atli

»hvussu hetta man fara at líka Njáli«. >SáttIiga man
hann fara at taka tað,« sigur hon, »og eg kann siga

tær eitt til merkis um tað — at hann hevir tikið við

sær til tings tað trælagjaldið, sum vit fingu síðsta

summar, og tað man nú verða latið fyri Kol. Men tó

at sáttir verða gjordar, skalt tú tó vera varin um teg;

tí at Hallgerð man ongar sáttir halda«. »ViIt tú ikki

senda mann til Njáls at siga honum víggið,* sigur

Atli. »Ikki vil eg tað,« sigur hon, »tí mær dámdi
betur, at einki varð goldið fyri KoI«. Tey endaðu
nú samtaluna. Hallgerð varð sagt dráp Kols og
ummæli Atla. Hon segði, hon skuldi løna Atla.

Hon sendi mann til tings at siga Gunnari dráp Kols.

Hann svaraði fátt og sendi mann at siga Njáli frá.

Hann svaraði einki. Skarpheðin mæiti: ;>Mætari stór-

verksmenn gerast trælir nú, enn teir fyrr hava verið;

tá flugu teir hvðr á annan — og eingin legði lag í tað
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— men nú vilja teir drepast« — og gletti á tonn.

Njál rykti peningapungin niður, sum uppi hekk í

búðuni, og gekk út. Synir hans fóru við honum.
Teir gingu til búðar Gunnars. Skarpheðin segði við

ein mann, ið stóð í búðardurunum: »Síg tú Gunnari,

at faðir mín vil finna hann.« Hann sigur Gunnari tað.

Gunnar gekk út alt í einum og fagnaði Njáli og sonum
hans væl. Síðan gingu teir á tal. »Illa veit nú við,«

sigur Njál, »at hústrú mín skal hava brotið friðin og
latið drepa húskall tín.« »Einki ámæli skal hon hava
av hesum,« sigur Gunnar. »Døm tú númálið,« sigur Njál.

»So vil eg gera,« sigur Gunnar, »lati eg teir menn vera

javndýrar, Svart ogKol: tú skalt greiða mær tólv oyru í

silvuri.« Njál tók peningapungin og flýddi Gunnari. Hann
kendi pengarnar, — at tað vóru teir somu, sum hann
hevði greitt Njáli. Fór Njál nú til búðar sínar. Og
teir vóru líka góðir enn sum áður* Tá ið Njál kom
heim, hevði hann at Bergtóru. Men hon segðist aldri

vilja víkja fyri Hallgerð. Hallgerð fanst nógv at

Gunnari, tí hann hevði sætst um víggið. Gunnar segðist

aldri vilja broyta viðurskifti síni við Njál og synir

hans. Hon leikaði óð, men Gunnar gav tí ikki gætur.

Teir ansaðu nú eftir tann veturin, at einki barst á. —
Um várið segði Njál við Atla: »Tað vildi eg, at

tú fórt eystur til fjarða, at ikki Hallgerð skal taka teg

av dogum«. »Ikki ræðist eg tað,« sigur Atli, »og vil eg

vera heima, um mær loyvist«. »Tað er tó heldur

óráðiligt,« sigur Njál. »Betur tykir mær at lata lív í

tínum húsi,« sigur Atli, »enn skifta húsbónda. Men tað

vil eg biðja tegy um eg verði vegin, at so ongar træla-

bøtur koma fyri meg«. »Tú skalt verða bøttur sum
frælsur maður,« sigur Njál, »men Bergtóra man lova

tær tað, sum hon man evna, at mannahevndir munu
koma fyri teg«. Atli varð so verðandi hjá teimum. —

Nú er at siga frá Hallgerð, at hon sendi mann
vestur til Bjarnarfjarðar eftir Brynjólvi rósta, frænda
sínum. Hann var loyngitin sonur Svans. Hann var
hitt størsta illmenni. Gunnar visti einki til hetta.

Hallgerð segði, at hon helt hann vera væl skikkaðan
til hovuðshúskall. Brynjólvur kom vestan; og Gunnar
spuvdi, hvat hann skuldi. Hann segði, at hann skuldi

vera har. »Ikki manst tú bera okkum eydnu til húsa,

so er mær frá tær sagt,« segði Gunnar, »men ikki man
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og vísa burtur frændum Hallgerðar, teimum, sum hon
vil, skulu hjá henni vera.« Fáligt var millum hansara
og Gunnars, men Gunnar var tó ikki illur við hann. —

So leið nú fram til tings. Gunnar reið ^til tings

og Kolskeggur við honum. Og tá ið teir komu til tings,

funnust teir Gunnar og Njál og synir hans. Vóru
teir tíðum saman í góðum vinarlagi. Bergtóra mælti
við Atla : »Far tú upp í Tórólvsfelli og arbeið har
eina viku«. Hann fór niðan hagar og var har á loyn-

ingum og brendi kol í skóginum. Hallgerð mælti við

Brynjóiv: »Tað er mær sagt, at Atli er ikki heima;
og man hann vera til arbeiðis í Tórólvsfelli*. »Hvat
tykir tær líkligast, at hann hevir til arbeiðis?« sigur

hann. »Okkurt í skóginum,« sigur hon. »Hvat skal eg
honum?« segði hann. »Drepa skalt tú hann,« sigur

hon. Hann varð nú heldur fáligur. »Minni hevði tykt

Tjóstólvi fyri,« sigur Hallgerð, »hevði hann verið á lívi,

at drepa Atla«. »Ikki skal tær heldur nógv torvast at

eggja meg«, sigur hann. Tók hann tá vápn síni og hest,

stígur á bak og ríður í Tórólvsfelli. Hann sá nógvan kol-

royk eystur frá garðinum. Ríður hann hagar, stígur hest-

inum av baki og bindur hann, — men hann gongur har,

sum roykurin er mestur. Sær hann tá, hvar kolgrovin er,

— og er har maður hjá. Hann sá, at hann hevði sett

spjót í vollin hjá sær. Brynjóivur gongur við royk-

inum heilt at honum ; men hann var ágrýtin í verki

sínum, og sá hann ikki Brynjólv. Brynjólvur hjó í

hovdið á honum við oxi. Hann brá sær við so skjótt,

at Brynjólvur mátti sleppa oxini. Tá treiv Atli spjótið

og skeyt eftir honum. Brynjólvur kastaði sær niður

á vollin, men spjótið fleyg fram yvir hann. »Tað var

nú lukka tín, at eg ikki var bngvin,« sigur Atli, »men
nú man Hallgerð verða fegin, tí tú manst siga henni

deyða mín; men tað er uggan mín, at tú brátt manst
tílíkan enda fáa; men tak nú oxi tína, ið tú hevir mist«.

Brynjólvur svaraði einki og tók ikki oxina, fyrr enn
Atli var deyður. Reið hann tá heim í Tórólvsfelli og
segði víggið. Síðan reið hann heim til Líðarenda og
segði Hallgerð tað. Hon sendi mann til Bergtórshólar

og læt siga Bergtóru, at nú var dráp Kols lønað. Síðan

sendi Hallgerð mann til tings at siga Gunnari víggj

Atla. Gunnar stóð upp og Kolskeggur við honum.
Kolskeggur mælti: »Til lítlan frama munu frændur
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Hallgerðar verða tær«. Teir gingu til fundar við Njál.

Gunnar mælti: »Víggj Atla havi eg at siga tær,« og
sigur honum, hvor hann vá, »og vil eg nú bjóða tær

bót afturfyri, og vil eg, at tú leggur á sjálvur«. Njál

mælti: »Tað eru vit sameintir um, at einki skal slíta

vinskap okkara; men tó vil eg ikki meta hann javnt

við træl.« Gunnar segði, at tað var beint og rætti

fram hondina. Njál nevndi sær vitni, og teir sættust

við hesum treytum. Skarpheðin mælti: »Ikki letur

Hallgerð húskallar várar doyggja av elli.« Gunnar
mælti: »Svá man móðir tín ætla til, at ymsir eiga hogg
í garði«. »Tað eru líkindi til tess,« sigur Njál. Síðan

legði Njál á hundrað í silvuri, og Gunnar rindaði við

tað sama. Mangir, ið hjá stóðu, mæltu, at mikið var

lagt á; men Gunnar illskaðist og segði, at teir vóru
bøttir við fullum bótum, ið ikki vóru raskari menn,
enn Atli var. Riðu teir við tað heim av tingi.

Bergtóra segði viðNjál, tá ið hon sápeningin: »Evnt
tykist tú hava heiti títt, men enn er eftir heiti mítt.«

»Eingin neyðsyn er á, at tú evnir tað,« sigur Njál.

»Annað hevir tú tó hildið,« segði hon, »og skal so

vera«. — I annan stað mælti Hallgerð við Gunnar:
»Hevir tú goldið hundrað í silvuri fyri víggj Atla og
gjort hann frælsan mann?« »Frælsur var hann áður,«

sigur Gunnar, »annars skal eg ikki gera heimamenn
Njáls óbótamenn«. »Líkir kunna tit báðir vera, tú og
Njál, tit eru báðir ræddir,« sigur hon. »Tað er sum
tað roynist,« sigur hann. Var tá Gunnar leingi kaldur
við haiia, til hon blíðkaði seg aftur. Nú er kvirt henda
vetur. Um várið fekk Njál sær ikki fleiri arbeiðisfólk.

Nú ríða menn til tings um summarið. —
Tórður æt maður. Hann varð kallaður sonur

hins frígivna. Sigtryggur æt faðir hans, og hevði
hann verið frígivin hjá Ásgerð, og druknaði hann í

Markarfljóti. Var Tórður tí hjá Njáli síðan. Hann var
mikil maður og sterkur. Hann hevði fostrað allar synir

Njáls. Tórður legði hug á skyldkonu Njáls, sum æt
Guðfinna Tórólvsdóttir. Hon matgjordi heima har,

og var tá við barn. Bergtóra kom á mál við Tórð:
»Tú skalt fara,« sigur hon, »og drepa Brynjólv, frænda
Hallgerðar*. »Eingin eri eg drápsmaður,« sigur hann,
»men tó skal eg hætta mær til, um tú vilt«. »Tað vil

eg,« sigur hon. Síðan tók hann hest og reið upp til
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Líðarenda og læt kalla Hallgerð út og spurdi, hvar
Brynjólvur var. »Hvat vilt td honum,« sigur hon. Hann
niælti: »Eg vil, at hann skal siga mær, hvar hann
hevir hult ræ Atla. Mær er sagt, at hann hevir grivið

tað iila*. Hon vísti honuni á hann og segði, at hann
var niðuri í Akratungu. *Vara teg,« sigur Tórður, »at

honum ikki verður tað sama fyri sum Atla.« »Tú ert

eingin vjggjamaður,« sigur hon, »og har man eingin
vandi vera, hvar tit báðir hittast.« »Aldri havi eg
sætt mannablóð,« sigur hann, »og ikki veit eg, hvussu
mær fer at vita við,« og brá sær av stað úr túninum
og so oman í Akratungu. Rannveig, móðir Gunnars,
hevði hoyrt á samtalu teirra og mælti: »Nógv eggjar
tú, Hallgerð, hug hans; men eg haldi hann frøknan
mann, og tað man frændi tín finna.« Teir møttust á
almannavegi, Brynjólvur og Tórður. Tórður mælti:
»Ver tú teg, Brynjólvur, tí einki níðingsverk vil eg
gera tær.« Brynjólvur reið atTórði og hjó til hansara.
Tórður hjó aftur í móti við oxi og skaftið sundur fyri

framman hendurnar á Brynjólvi, og hjó so á oðrum
sinni til hansara og rakaði hann framman á bringuna, og
kom hol á. Brynjólvur, fell tá av baki og var deyður
í stundini. Tórður hitti smaludrong Hallgerðar og
lýsti, at hann hevði vegið og segði, hvar Brynjólvur lá,

og bað hann siga Hallgerð víggið. Síðan reið hann til

Bergtórshólar og segði Bergtóru víggið og oðrum
monnum. »Góða tokk havi tú,« segði hon. Smalu-
drongurin segði Hallgerð víggið. Hon varð vreið, og
segði, at av hesum skuldi spyrjast nógv ilt, um hon
mátti ráða. —

Nú koma tíðindini til tings, og læt Njál tey siga

sær tríggjar ferðir, og mælti so : »Fleiri gerast nú
drápsmenn, enn eg hugsaði«. Tá mælti Skarpheðin:
»Tann maður má hava verið sera feigur, ið latið hevir
lív fyri fosturfaðir várum, ið aldri hevir sætt manna-
blóð«, — og kvað eitt orindi. Njál mælti : »Tað
munu vist mangir halda, eftir tí skapi, sum tykkum
er í, at tit kundu haft gjort hetta. Men ikki man vera
langt til tess; og vilja sumir siga, at neyðin drívur
tykkum«. Teir gingu so til møtis við Gunnar, og
sogdu honum víggið. Gunnar segði, at tað var lítil

mannskaði — »men tó var hann frælsur maður.« Njál

beyð honum sáttir alt í einum. Gunnar játtaði tí, og
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skuldi hann sjálvur døma. Hann dønidi so við tað

sania o^^ legði hundrað í silvuri á. Njál flýddi honum
peningin í stundini, og vóru teir so sáttir.

Sigmundur æt maður. Hann var sonur Lamba,
sonur Sigvats hins reyða. Hann var stórur keypmaður,
kurteisligur maður og vænur, mikil og sterkur, hábærs-
ligur maður og gott skald, raskur í flestum ídráttum,

óspektamaður, spottsamur og ódællur. Hann kom út

til Islands eysturi í Hornafirði. Skjoldur æt felags-

maður hansara. Hann var svenskur maður og ringur

at hava við at gera. Teir fingu sær hestar, og riðu

eystan úr Hornafirði og endaðu ikki ferðini, fyrr enn teir

komu í Fljótslíð til Líðarenda. Gunnar tók væl móti

teimum. Tað var stórur skyldskapur millum hansara
og Sigmunds. Gunnar beyð Sigmundi at vera har um
veturin. Sigmundur segði, at hann vildi taka við til-

boðinum, um Skjoldur, felagsmaður hansara, kundi
vera har. »So er mær frá honum sagt,« segði Gunnar,
»at hann ikki bøtir um skap títt; men tær torvast

eina mest, at bøtt verður um tað. Er her eisini vistin

vond; og vil eg geva tær og oðrum frændum mínum
tað ráð, at tit ikki loypa upp yið eyggjan Hallgerðar,

konu mínar; tí hon hevst mangan at tí, ið fjart er frá

mínum vilja.« »Hann veldur ikki, ið varar,« sigur Sig-

mundur. »So mást tú eisini gera eftir mínum ráðum,«
sigur Gunnar, »nógv manst tú verða froystaður; halt

teg tí aftur at mær og fylg mínum ráðum«. Síðan

vóru teir í fylgi við Gunnari.
Hallgerð var blíð við Sigmund, — og at endanum

kom tað so langt, at hon bar hann undir við peningi

og tænaði honum ikki minni enn húsbónda sínum; og
mangir bóru hetta út í orð og tóktust ikki vita, hvat
undir mundi búgva. Hallgerð mælti við Gunnar: »Ilt

er at vita sær at hava tað hundrað í silvuri, ið tú

tókst fyri Brynjólv frænda mín. Men eg skal royna
at heviia hann, um eg eri tess ment,« sigur hon.

Gunnar segðist ikki vilja skifta orð við hana og fór

burtur. Hann hitti Kolskegg og segði við hann: »Far
tú og finn Njál og sig honum, at Tórður skal vara seg,

tó at sættir eru; tí mær tykir ikki at vera vandaleyst«.

Hann reið og segði Njáli tað, og Njál segði Tórði tað.

KolskeggurJ^reið heim, og Njál takkaði teimum fyri

trúskap teirra. —
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Tað var á einum sinni, at teir sótu úti, Njál og

Tórður. Ein bukkur var vanur at ganga har í heima-

beitinum, og eingin skuldi reka hann burtur. Tórður
mælti: »Undarliga berst mær nú fyri.« »Hvat sært

tú tá, sum tær tykir so undarligt,« sigur Njál. »Mær
tykir, at bukkurin liggur her í lægdini og er hann
allur alblóðigur*. Njál segði, at har var eingin bukkur
og ei heldur nakað annað. >>Hvat er tað tá?< sigur

Tórður. »Tú manst vera feigur maður,« sigur Njál,

»og manst tú hava sætt fylgju tína og ver tú tí varin.«

»Ikki man tað bata mær,« sigur Tórður, »um mær er

tað lagað.«

Hallgerð kom á mál við Tráin Sigfússon og mælti:

>Eg hevði hildið teg vera ein góðan mág, hevði tú

dripið Tórð, son hins frígivna.« »Ikki man eg gera

tað,< sigur hann, >lí at tá man eg njóta vreiði Gunnars
frænda míns. Har liggur eisini nógv á, tí hetta víggið

man brátt verða hevnt.« »Hvor man hevna?« sigur

hon, >hin skeggleysi kallur, heldur tú?« »Ikki man
tað vera<, sigur hann, »men synir hans munu hevna.«

Síðan talaðu tey leingi Ijódliga saman — og eingin

maður visti, hvat tey hovdu í ráðagerð. Á einum sinni

bar so á, at Gunnar var ikki heima, men Sigmundur
og felagsmaður hansara, og hagar var komin Tráin frá

Grótá. Tá sótu Hallgerð og teir úti og talaðu. Tá
mælti Hallgerð: »Tað hava tit lagsmenn, Sigmundur
og Skjoldur, lovað mær at drepa Tórð, fosturfaðir Njáls

sona; men tú hevir lovað mær tað, Tráin, at vera hjá

staddur«. Teir gingu allir við, at teir hovdu lovað henni

hetta. »Nii skal eg leggja tykkum ráð«, segði hon, tit

skulu ríða eystur í Hornafjorð eftir fæ tykkara og

koma heim, aftan á at farið er til tings; men um tit

eru heima, man Gunnar vilja, at tit skulu ríða til tings

við honum. Njál man vera á tingi og synir hans og

eisini Gunnar; men tá skulu tit drepa Tórð«. Teir

játtaðu, at hesi ráð skuldu teir fremja. Síðan búðust

teir eystur til fjarða, og Gunnar varnaðist einki og

reið til tings. Njál sendi Tórð eystur undir Oyggja-

fjoll og bað hann vera burtur eina nátt. Hann fór

eystur, men slapp ikki eystan eftir aftur, tí at áin var

so stór, at ikki var ríðandi um hana. Njá) bíðaði eftir

honum ein dag, tí hann ætlaði, at hann skuldi hava

riðið til tings við honum. Njál segði við Bergtóru, at
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hon skuldi senda Tórð til tings, viO tað sama hann kom
heim. Tveir dagar seinni kom Tórður heim. Bergtóra

segði við hann, at hann skuldi ríða til tings, *men nú
skalt tú fyrst fara niðan í Tórólvsfelli og hyggja eftir

búnum har, men ikki vera har longur enn eina nátt

ella tvær.«

Sigmundur og felagsmenn hansara komu eystan.

Hallgerð segði teimum, at Tórður var heima, men
skuldi ríða til tings um nakrar fáar dagar — »nú
munu tit hava føri at fara eftir honum; men ber nú
ikki í lag, so náa tit honum ikk'.« Menn komu til

Líðarenda frá Tórólvsfelli og sogdu Hallgerð, at Tórð-

ur var har. Hallgerð gekk til Tráins og Sigmunds
og mælti: »Nú er Tórður í Tórólvsfelli, og nú eru lík-

indi hjá tykkum at drepa hann, tá ið hann fer heim.<

»Tað skulu vit gera,« sigur Sigmundur. Gingu teir so út

og tóku vápn síni og hestar og riðu á leið ímóti honum.
Sigmundur segði við Tráin: »Tú skalt ikki leggja

at honum við, tí vit nýtast ikki allir.« »So skal vera,«

sigur hann. Eina lotu seinni reið Tórður at teimum.
Sigmundur segði við hann: »Kasta vápnum tínum, tí

at nú skalt tú doyggja.« »Ikki skal tað henda,« sigur

Tórður, »kom tú til einvíggis við meg.« »Tað verður

av ongum,« sigur Sigmundur, »og vit skulu njóta gott

av tí, at vit eru fleiri. Men ikki er at undrast á, at

Skarpheðin er slíkt reystmenni, tí so er sagt, at til

fjórðings bregður maður til fosturfaðirs síns.« »Tað
manst tú fáa at kenna,« sigur Tórður, »tí at Skarp-

heðin man heyna meg.« Síðan søkja teir at honum,
men hann brýtur eitt spjót fyri hvorjum teirra; so

væl vardi hann seg. Tá hjó Skjoldur aðra hondina av
honum, og vardi hann seg tá við aðrari eina stund, til

Sigmundur legði ígjognum hann. Tá fell hann deyður
til jarðar. Teir bóru grót og flag á hann. Tráin
n^.ælti: »Vit hava gjort eina illa gerð, og munu synir

Njáls kunna illa við hetta víggið, tá ið teir spyrja tað.«

Teir riðu heim og sogdu Hallgerð. Hon lætst væl at

vígginum. Rannveig, móðir Gunnars, mælti: »Tað er

eitt gamalt orð, at skamma stund verður hond av hoggi
fegin; so man eisini verða her. Men tó man Gunnar
loysa teg úr hesi sak, men um Hallgerð.aðra ferð man
teg tøla, so verður tað tín bani.« Hallgerð sendi mann
til Bergtórshólar at boOa víggið, men annan til tings
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at siga Gunnari tað. Bergtóra segðist ikki vilja

deilast við Hallgerð um slíkt — segði tað onga hevnd
vera fyri so mikla sak.

Men tá ið sendimaðurin kom til tings at siga

Gunnari víggið, tá mælti Gunnar: »Hetta er illa vorðið,

og ikki komu verri tíðindi mær fyri oyru. Men tó

skulu vit nú í stundini fara at finna Njál; og eg vóni,

at hann vil sýna rættsinni sítt, tó at hann hevir mikla
orsok at vera vreiður.« Gingu teir tá á fund Njáls

og kallaðu hann til máls við seg. Hann gekk alt í

einum til fundar við Gunnar. Teir tahiðu saman — og
í fyrstuni var eingin maður staddur hjá utan Kolskeggur.
»Ring tíðindi havi eg at siga tær,« sigur Gunnar, >víggj

Tórðar frígivnasonar. Vil eg bjóða tær sjáivdømi fyri

víggið.* Njál tagdi eina lotu og mælti síðan : »Væl
er slíkt boðið, og vil eg taka við tí; men óivað man
eg tó fáa ámæli av konu míni ella sonum mínum fyri

hetta ; tí at hetta man stórliga mislíka teimum. Men
eg vil tó kortini hætta mær til, tí eg veit, at eg havi
við rættan mann at gera, og eg vil ikki, at nakað brigdi
í okkara vinskapi skal standast av mær.« »Vilt tú lata

nakran av sonum tínum vera hjá staddan,«5'sigur
Gunnar. »Nei,« sigur Njál, »tí ikki munu teir^bróta
ta sátt, sum eg geri; men um teir eru hjá staddir,

munnu teir ikki elva til, at sátt verður.« »So man
vera,« sigur Gunnar; »ger tú so einsamallur) 'av.«

Teir tóku tá saman hendur og sættust væl og skjótt.

Tá mælti Njál: »Tvey hundrað í silvuri leggi eg á,

— tað man tykjast tær nógv.« »Ikki haldi eg tað vera
ov mikið,« sigur Gunnar, og gekk heim til búðar sínar.

Synir Njáls komu heim til búðar, og Skarpheðin spurdi,

hvaðani hetta mikla fæ var komið, sum faðir hans helt

á. Njál mælti : »Eg kunngeri tykkum víggj Tórðar
fosturfaðirs tykkara — og eru Gunnar og eg vorðnir
sættir í hesi sak, og hann hevir bøtt hann við tvinnum
mannabótum.« »Hvorjir hava vegið hann,« sigur Skarp-
heðin. »Sigmundur og Skjoldur, men Tráin var nær
staddur,« sigur Njál. >Tað vóru mangir um ein,« sigur
Skarpheðin, »men nær skulu vit brøður hevja hondum?*
»Tað man verða skamt til tess,* sigur Njál, »og tá

skalt tú ikki verða hildin aftur; men tó liggur mær
nógv á, at tit ikki bróta hesa sátt.« »So vilja vit tá

gera,« sigur Skarpheðin, »men um nakað kemur aftrat
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millum okkara og teirra, tá munu vit minnast á fornan

fjandskap.« »Ikki skal eg tá forða tykkum,« sigur Njál.

Nú ríða menn heim av tingi. Og tá ið Gunnar
kom heim, mælti hann til Sigmunds: »Størri ólukku-

maður ert tú, enn eg hugsaði, og illa nýtir tú mentir
tínar; tó havi eg nú gjort teg sáttan við Njál og synir

hans og tú eigir ikki á oðrum sinni at lata teg tøla.

Ikki ert tú mær líkur í skapi. Tú fert fram við spott

og háð, men tað er ikki mítt skap. Tí kemur tú væl á

samt við Hallgerð, tí meira ber tykkara lyndi saman.«
Gunnar talaði at honum langa stund ; men Sigmundur
svaraði honum væl aftur og segði seg meira vilja fylgja

hansararáðum hareftir enn higartil hevði verið. Gunnar
segði, at tað mundi vera honum fyri bestum. Helt so

við eitt skifti. Javnan samdust teir vinarliga, Gunnar
og Njál og synir hans, tó at kaldligt var millum aðrar

kunningar teirra.

Nú bar so á, at nokur umfarandi konufólk komu
til Líðarenda frá Bergtórshólum. Tær vóru mælskar
og heldur illorðaðar. Hallgerð sat í kvinnustovu, tí at

so var hon von. Har var Tórgerð dóttir hennar og
Tráin. Har var eisini Sigmundur og fjold av kvinnum.
Men Gunnar var ikki har, ei heldur Kolskeggur. Hesi

landastrok gingu inn í kvinnustovuna. Hallgerð heils-

aði teimum og læt fáa teimum sess. Hon spurdi um
tíðindi. Men tær sogdust eingi vita. Hallgerð spurdi,

hvar tær hovdu verið um náttina. Tær sógdust hava
verið á Bergtórshólum. »Hvat hevðist Njál at?« sigur

Hallgerð. »Hann strevaðist við at sita,« sogdu tær.

»Hvat gjordu synir Kjáls?« segði Hallgerð, »teir halda

seg nú vera av bestu monnum.« »Stórir eru teir á

voxtri, men óroyndir eru teir heilt,« sogdu tær ; >»Skarp-

heðin hvesti óxi, Grímur skefti spjót, Helgi festi hjalt

á svorð, Hoskuldur setti handtak í skjoId.« »So munu
teir hava okkurt stórverk í ætlan,« sigur Hallgerð.

»Ikki vita vit tað,»> siga íær. »Hvat gjordu húskallar

Njáls,« sigur Hallgerð. Tær svaraðu: »Ikki vita vit,

hvat summir gjordu, men ein ók skarnið út á bøin.«

»»Hvat mundi tað hava at týða,« sigur Hallgerð. Tær
svaraðu: »Jií, hann segði tað, at av tóðum vax nóg
betur ennaðrar staðir.« »Ikki er Njál eins vitur í óllum,«

sigur Hallgerð, »hann, ið annars veit ráð fyri oIIum.«

»Hvussu tá?« sogdu tær. »Jú,< sigur Hallgerð, »tað er
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eyðvitað; hví læt hann ikki aka tóðini í skeggið á sær,

so at hann kundi verið sum aðrir kallmenn, — og
latum okkum nú kalla hann hin skeggleysa kall, men synir

hans toðskegglingarnar, og kvoð tú nakað um tað,

Sigmundur, og lat okkum njóta tess, at tú ert skald.<

»Til tess eri eg albúgvin,« sigur hann, »og kvað nokur
orindi. »Ein skattur ert tú,« segði Hallgerð, »so eftirlátin

tú ert mær.« Gunnar kom til í sama viðfangi. Hann hevði

staðið utan fyri kvinnustovuna og hoyrt á alla sam-
taluna. Teimum var dátt við, tá ið tey sóu hann koma
inn. Tá tagnaðu allir, men áður hevði har verið nógvur
látur og málageip. Gunnar var ógviliga illur og mælti
til Sigmunds: »Ein dári ert tú, og vil ikki taka við

góðum ráðum. Tú spillir út synir Njáls og hann sjálvan,

sum er tað versta av ollum, og slíkt sum tú hevir

áður gjort mót teimum; hetta man verða tín bani. Men
um nakar maður tekur hesi orð upp aftur, tá skal hanh
verða koyrdur burtur hiðani og har afturat hava vreiði

mína.« Men so miklan ótta hovdu tey oU fyri honum,
at eingin tordi at taka hesi orð uppá tunguna. Síðan

fór hann avstað. Tey umfarandi konufólkini talaðu

sínámillum um, at tær mundu fáa løn av Bergtóru, um
tær sogdu henni hetta. — Tær fóru so oman hagar og
sogdu Bergtóru tað í loyndum óspurdar. Tá menn sótu

til borðs, mælti Bergtóra : »Gávur eru tykkum fedgum
givnar, og lítlan hava tit hug og dirvi, um tit ikki

løna teimum.« »Hvorjar eru tær gávurnar,« sigur

Skarpheðin. »Tit synir mínir eigti allir einá gávu
saman: tit eru kallaðir toðskegglingar, — men húsbóndi
mín hin skeggleysi kallur.« »Ikki hava vit kvinnu-

skap,« sigur Skarpheðin, »at vit skulu verða illir av
olIum.« «Gunnar illskaðist tó tykkara vegna,« sigur

hon, »og hann er hildin at vera góður í skapi Men
hevna tit ikki hesa minkan, so munu tit onga skomni
hevna.« »Gaman tykir kellingini, móður vári, í at erta

okkum,« sigur Skarpheðin og glettir á tonn; men
sveittin sprakk tó honum fram á enni og reyðir blettir

komu í kinnar hans; og lietta var ikki vant. Grímur
var tigandi og beit í vorrina, Helgi brá sær ikki við,

Hóskuldur gekk utar mót durunum við Bergtóru. Hon
kom innar aftur á oðrum sinni í miklari øði. Njál

mælti: »Fram kemur hann, ið hóvligíi fer, húsfrúgv, og
tað gongur soleiðis í mongum lutum, tó at ein kennir
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seg sakaðan, at ymiskt er, hvat haft verður á máli um
hevnd.«

Men um kvoldið, tá ið Njál var lagstur, hoyrdi

hann, at ein ox bar við bróstið og seyng hátt. Men har

var ein onnur song við lokuni fyri, hvar skildir hingu
— og sær hann, at teir eru burtur. Hann mælti:

»Hvórjir hava tikið skildir várar niður?« »Synir tínir

gingu út við teimum,* sigur Bergtóra. Njál smoygdi
sær skógvar upp á føturnar og gekk út hinumegin húsini

og sær, at teir stevna niðan í hólin. Hann mælti

:

»Hvar ætla tit at fara.« Skarpheðin segði : ^At leita

eftir seyði tínum.< »Ikki munu tit hann við vápnum
vega,« sigur Njál, »og annað man vera orindið.« »Vit

skulu veiða lax, faðir, um vit ikki finna seyðin,« sigur

Skarpheðin. »Um so er,» sigur Njál, »so hevði verið

væl, um veiðin ikki mislukkaðist.« Teir fóru leið sína,

men Njál fór inn í song sína. Hann segði við Berg-

tóru: »Synir tínir vóru úti allir við vápnum, og manst
tú nú hava eyggjað teir til nakað.« ^^Alvæl skal eg

takka teimum, um teir siga mær tíðindi heim um víggj

Sigmunds,« sigur Bergtóra.

Úr Tróndarbók.

Tróndur fór tíl Danmarkar.

Torbjorn æt ein maður, hann var kallaður Gotu-

skegg, hann* búði í Eysturoy í Føroyjum. Guðrun æt
kona hansara; tey áttu tveir synir; ToUakur æt hin

eidri og Tróndur hin yngri; teir vóru evnaligir menn.
Tollakur var bæði stórur og sterkur; Tróndur var í

sama lagi, tá ið hann var fullvaxin, men stórur mis-

munur í aldri var brøðrana miUum. Tróndur var reyð-

hærdur, froknátur í andliti og grefligur í ásjón. Tor-

bjorn var ríkur maður og var gamalur, tá ið hesi tíð-

indi vóru. ToUakur giftist har í oyjunum, men var tó

heima hjá faðir sínum í Gótu; og stutt eftir at Tollakur

var giftur, andaðist Torbjórn Gótuskegg, og var hann
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so útborin í heyg eftir focHum siði, tí at tá vóru allar

Føroyjar heidnar. Synir hansara skiftu arvin ímillum

sín, men báðir vildu hava jorðina í Gotu, tí at hon var

besta ognin; teir lutaðu tá um tað, og heimaparturin

iíknaðist tá Tróndi. ToUakur beyð Tróndi aftaná býtið

at lata seg hava heimabúgvið og hann meira av leysa-

góðsi, men Tróndur vildi ikki; Tollakur fór tá burtur
haðani og fekk sær annan bústað har í oyjunum.
Tróndur tók til sín mangar niðursetumenn fyri mestu
lei^u, ið fáast kundi ; hann bjóst til skips um sumarið,

men hevði lítlan farm út við sær. Hann fór til Noregs
og hevði har tilhald hjá bónda allan veturin, men
tóktist sum oftast at vera í dopurhuga. Tá var Haraldur
gráfeldur kongur y vir Noregi. Sumarið eftir fór Tróndur
suður til Danmarkar við keypmonnum á farmaskipum
og kom til Háloyrar um sumarið. Har var tá stór

mongd av fólki saman komin, og so er sagt, at hagar
kemur mesta mannfjoldin í Norðanlondum, meðan keyp-

stevnan stendur. Tá ráddi fyri Danmork Haraldur
kongur Gormsson, ið kaJlaður var blátonn. Haraldur
kongur var á Háloyri um sumarið og stór mannfjold

við honum. Tveir menn av kongshirðini cru nevndir,

sum tá vóru har við honum; annar æt Sjúrður og annar
Hárekur; hesir brøður gingu ofta um keypstaðin og
vildu keypa tann besta og størsta gullring, teir gótu

fingið. Teir komu inn í eina búð; hon var hagreidd

sum best; har inni sat maður og tók blídliga ímóti

teimum og spurdi, hvat teir vildu keypa. Teir sogdust

vilja keypa stóran og góðan gullring; hann svaraði, at

her treyt ikki úr at velja. Teir spyrja hann at navni,

hann nevndi seg Hóímgeir ríka; hann brýtur nú upp
fyri dýrgripum sínum og sýnir teim ein tjúkkan gull-

ring, sum var størsti gripur, og metti hann so dýran,

at teir tóktust ikki vita, hvort teir kundu strax á stað-

inum fáa til vegar alt tað silvur, ið hann kravdi fyri

ringin, og bóðu bíða til morgins, og hann játtaði tí.

Nú ganga teir burtur við hesari avgerð, og leið so

náttin av. Um morgunin gongur Sjúrður burt úr búð-

ini, og Hárekur var eftir staddur, og stutt eftir kemur
Sjúrður fyri uttan at tjaldaskorunum og rópaði:

»Hárekur frændi!« segði hann, »fá mær skjótt pungin,

sum silvurið er í, tað sum vit ætlaðum til ringskeyps,

tí at nú er keypið g^gið saman; men bíða tú her

6
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meðani og aiisa eftir búðini!« Nú fær hann honum
silvurið ígjognum skarið á tjaldinum.

Ráðgerð Tróndar.

Eina lotu síðari kemur Sjúrður inn í búðina til

bróður síns og mælti: »tak tú nú silvurið, nú er keypið

komið í lag.« Hann svarar: »eg fekk tær silvurið í

áðani.« »Nei,« sigir Sjúrður, »eg havi ikki tikið við

tí.« Nú træta teir um lietta. Eftir tað siga teir kongi

frá; kongurin og aðrir menu tykjast tað vera eyðvitað,

at peningurin er stolin frá teim. Nii leggur kongur
bann ímóti burturferð haðani, so at eingi skip skuldu

sigla burtur, meðan so var statt. Hetta tókti mongum
manni óhent at liggja so har longur enn tað, keyp-

stevnan stóð. Tá hildu Norðmenn stevnu sín ámiUum
til ráðagerð. Tróndur var á teirri stevnu og mælti

so: »her eru menn heldur ráðleysir.« Teir spyrja hann:
»veitst tú tá nakað ráð?^ »Tað man vera,« sigir hann.

»Kom tá fram við tíni ráðagerð,« sogdu teir. »Ikki

man eg gera tað fyri einki,« sigir hann. Teir spyrja,

hvat hann leggur á. Hann svarar: »hvor tykkara skal

fáa mær ein oyra í silvuri,« sigir hann. Teir sogdu
tað vera nógv, men tó gingu teir undir, at hvor maður
fekk honum hálvan oyra í silvuri og annan hálva oyran
skuldi hann fáa, um hetta gekk væl av. Næsta dagin

eftir setti kongur ting og talaði so, at aldri skuldu

menn verða leysir haðani, áðrenn lýst var um henda
stuldur. Tá tekur til orða ein ungur maður, sum hevði

hárið stutt vaxið upp av kolli, reyður á hárliti, frokn-

átur og heldur grefligur í ásjón, og mælti so: »væl so

ráðleysir eru her menn,< sigir hann. Ráðgevar kongs
spyrja, hvat ráð hann kundi at leggja. Hann svarar:

»tað er mítt ráð, at hvor maður, ið higar er komin,
leggi fram so mikið silvur, sum kongur leggur á, og
tá ið oll rúgvan er komin saman í ein stað, bøti teimum,
ið fyri skaðanum vóru; men kongur havi sær tað til

sømdar, ið avloypur, veit eg, at hann vil síja væl fyri

tí, sum hann fær, og menn liggi ikki her veðurfastir,

so mikil mannamúgva, sum her er saman komin, sær
til stórt óhapp.< Her var skjótt tikið undir av manna-
miigvuni, og sogdust allir gjarna vilja leggja fram
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peningar og heiðursgávu til kongs heldur enn at vera
inni teptiiv har sær til stóran skaða, og hesum ráði var
sanitykt og peningurin tann anborin, og var tað stór

rúgva. Strax eftir hetta sigldi stórur partur av skip-

unuin burtur híiðani. Kongurin helt tá ting og var
hugt at peningarúgvuni. Tá fingu brøðurnir skaðan
afturbøttan av hesum peningunum. Tá talaði kongur
við menn sínar um, hvat gerast skuldi vi hetta nógva
fæ. Tá tekur ein maður til orða og mælti: »harri mín,«

segði hann, »hvat tykist tygum hann at vera verður,

sum hetta ráðið gav?« Teir síja nú, at tað var hin

sami ungi maðurin, sum nú stóð fyri kongi, ið hetta

ráð hevði givið. Tá mælti Haraldur kongur; »allir

hesir peningarnir skulu býtast í helft; skulu mínir
menn hava aðra helftina, og hin helftin skal aftur

býtast í tveir partar, og skal hesin ungi maður hava
annan partin av hesi helftini, men annan partin skal

eg sjálvur hava umsorgan fyri.« Tróndur takkaði
kongi fyri við fðgrum og blíðum orðum, og var tað

so mikið fæ, ið Trónda líknaðist, at treyðugt teljast

kundi, hvussu mangar merkur tað var. Haraldur
kongur sigldi tá burtur og oll mannfjoldin, ið har
hevði verið. Tróndur fór til Noregs við teim norsku
keypmonnum, sum hann var komin hagar við, og teir

rindu honum teir peningar, hann hevði kraft av teim,

og keypti hann sær har eitt farmaskip, stórt og gott,

og skipar inn í tað alt hitt mikla fæ, hann hevði fingið

í hesari ferð; stevnir hann nú við hesum skipinum til

Føroyjar, og lendi har við ollum góðsinum heilum og
holdnum, reisir búgv í Gotu um várið og skortir honum
ikki fæ. Tróndur var stórur maður av vaxtralag,

reyðhærdur og reyðskeggjaður, frðknátur, grefligur í

ásjón, dapur í huga, ráðsnjallur, svikafullur í ðllum
brðgdum, ódællur og ilskur við smámenn, blíðmæltur
við yvirmenn, men hugsaði altíð um svik.

Bardagi.

Nú er at siga frá brøðrunum Brestir og Beinir;

teir áttu tveir garðar, annan í Skúvoy og annan í

5*
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Dímun. Kona Brestirs æt Sissal, sum var norsk avætt.

Tey áttu ein son, sum æt Sigmundur og var níju ára

gamalur, tá ið hetta barst til ; hann var bæði mikil og
menniligur. Beinir hevði frillu, sum æt Tóra, og son

við henni, sum æt Tórir ; hann var tá ellivu vetra

gamalur og evniligt ungmenni. Tað er at siga frá eina

ferðina, ið brøðurnir vóru á garði sínum í Dímun, at

teir fóru í oynna lítlu Dímun, sum óbygd er; har lótu

teir ganga seyð og neyt, sum teir ætlaðu at taka til

skurð. Dreingirnir Sigmundur og Tórir bóðu lova sær
við teimum; brøðurnir góvu teimum eftirlæti og so fara

teir til oynna. Brøðurnir hovdu oll vopn síni. So er

sagt frá Brestir, at hann var bæði stórur og sterkur

og bar av hvorjum manni í vopnaføri, vitugur maður
og vinsælur við allar sínar vínir. Beinir bróðir hans
var líkaleiðis dúguligur maður, men kundi tó ikki metast
til javns við bróðurin. Nú fóru teir frá oynni Jítlu

Dímun, og tá ið teir strevaðu nógv at koma inn undir
oynna Dímun hina bygdu, sóu teir tríjar skútur koma
ímóti sær, ladnar av fólki og vopnum, og vóru tólv

menn á hvorjari skútu. Teir kendu hesar menn, og var
har f^n'i teim Flavgrímur úr Suðuroy og Tróndur úr
Gotu á aðrari skútuni og Bjarni úr Svínoy á teirri

triðju. Teir komust ímillum brøðurnar í)g oynna, so

hesir náddu ikki at lending síni, men konui upp við

skútuni í oðrum staði í fjoruni; men har var hamars-
klettur fyri teimum, og lupu brøðurnir upp á hann við

vopnum sínum og dreingirnar settu teir har niður hjá

sær á klettin. Kletturin var víður omaná og góður at

verja. Nú koma teir Havgrímur at og hesar tríjar

skúturnar og leypa strax á land og niðan í fjoruna at

klettinum; Havgrímur og Svínoyjar-Bjarni veitn strax

atsókn at brøðrunum, men teir verja seg væl og dreingi-

liga. Tróndur reikaði eftir fjoruni og fylgi hansara,

og vóru ikki í atsóknini. Brestir vardi klettin har, sum
lættari var at søkja at, men verri til at verja, Nú
bardust teir eina stund, og bardagin stóð á jovnuui

føti ímillum teirra. Tá mælti Havgrímur: »Tær treytir

lovaði tú mær, Tróndur, at tú skuldi veita mær dugnað^
og til tess gav eg tær fæ mítt.« »Tií ert so mikið
størri neyt, sum tú ikki kanst søkja at tveim monnum
við tvinnum tylftum manna, og er tað tín háttur altíð

at hava aðrar til skotbjálva fyri teg og torir iHa at
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nærkast^ tá ið nokur mansroynd er fyri; ráðuligast er

lær nú, um nokur dygd er í tær, at fara sum odda-

maður upp ímóti Brestir, so at aðrir fylgdu tær eftir;

annars er tað eyðvitað, at tú ert eitt ódugnadýr;« og
^ggjar hann nii sum liarðast. Og eftir hetta loypur
Havgrímur upp í klettin og rennir spjótið til hansara,

so tað kom á miðjuna og inn ígjognum. Og tá ið

Brestir kennir sær banasár, gongur hann fram á stung-

iina og at Havgrími og hoggur til hansara við svorð-

inum og kemur hoggið á vinstru oxl á Havgrími, og
kle^^v oman í oxlina og síðuna, so at hondin fell leys

fráj og fell tá Havgrímur deyður út fyri klettin og
Br^tir oman á hann, og lótu so báðir har sítt lív. Nú
søkja.teir í oðrum stað at Beinir; hann vardi seg væl,

men so var endin, at Beinir læt har lív sítt. So er

Tnannasðgn, at Brestir var tríggja manna bani, áðrenn
hann drap Havgrím, og Boinir tveggja manna bani.

Eftir hesar bardagarnar mælti Tróndur, at teir skuldu
drepa smádreingirnar Sigmund og Tórir. Bjarni svarar:

»eingin skal drepa teir.« Tróndur svarar: »tá er tó

her vandi, at teir verða teim flestu monnum at bana,

ið her eru staddir, tá ið teir sleppa undan nú.« Bjarni

svarar: »eingin skal drepa teir heldur enn megsjálvan.«

»Ikki var mær hetta álvara,< segði Tróndur, »eg vildi

royna tykkum, hvussu hugur tykkara stóð um hetta, og
skal eg nú bøta dreingjunum um hetta, at eg havi

verið staddur á hesum fundi, og bjóða teimum til

fosturs hjá mær.« Dreingirnir sótu á klettinum og sóu,

hvussu alt hetta barst til, ogTórir græt, men Sigmundur
niælti: =»grátum ikki, frændi, men leggjum os tí longur

í minni.« Eftir hetta fóru teir burtur, og Tróndur læt

dreingirnar fara við sær norður til Gotu. Lík Hav-
gríms var flutt til Suðuroyjar og har jarðað eftir forn-

um siði; men vinir Brestirs og Beinirs fluttu lík teirra

heim tií Skúvoyjar og gróvu tey har líkaleiðis eftir

foríum siði. Nú spurdust hesi tíðindi um allar Føroyjar,

og hvðr maður harmaði brøðurnar.



58

Frá Sigmundi^).

r>at sumar, er {)eir bræðr Brestir og Beinir vQru
drepnir, varð hofðíngjaskipti í Noregi, var feldr frá

landi Haraldr gráfeldr, en Hákon jari kom í staðinn,.

ok var f)á fyrst skattjarl Haralds konúngs Gormssonar,.

ok helt ríki af honum; var f)á eydt ollu ríki J)eirra

Gunnhildarsona, sumir voru drepnir, en sumir flýðu or

landi. Nú er at segja frá f)eim Sigmundi ok Póri, at

f)eir eru tvo vetr síðan í Víkinni, er Rafn let f)á lausa,

ok er f)á uppgeingit feð, f)at Rafn fekk f)eini, ok er Sig-

mundr f)á tólf vetra gamall, en Pórir fjórtan vetra

;

spyrja til ríkis Hákonar jarls, ok gera nú f)at ráð fyrir

ser at vitja hans, ef f)eir mætti f)ví viðkoma ; . f)ikir

f)eim ser ^at líkligast til nokkurs góðs, er feðr f)eirra

hofðu honum f)jónat; gánga nú or Víkinni til Upplanda,.

ok f)ann veg austr eptir Heiðmork ok norðr til Dofra-

fjalls, ok koma f)ar við vetr sjálfan, ok snjófai: f)á á
fyrir f)eim ok vetrar; ráða f)eir f)ó á fjallit með litlu

ráði, fara villt ok liggja úti, svá at morgum dægrum
skipti, matarlausir, ok f)á lagðist Pórir fyri, ok biðr

Sigmund f)á hjálpa ser ok leita af fjallinu; hann kvað,.

at f)eir skyldu báðir afkoma, eðr hvorgi f)eirra ella

;

en sá var munr krapta f)eirra, at Sigmundr leggr Póri

á bak ser, ok veit f)á heldr fyrir ofan; dasaðust nú
mjok báðir; finna nú eitt kveld dalverpi nokkut á

fjallinu, ok fóru nú eptir f)ví, ok um síðir kenna f)eir

reykjarf^ef, ok f)ví næst finna f)eir bæ, ok gánga inn,.

ok finna stofu; f)ar sátu konur tvær, onnur við aldr^

en onnur úng stúlka; báðar voru f)ær fríðar sjónum;

f)ær heilsuðu vel sveinum f)essum, ok drógu af f)eim

klæðin, en fá f)eim f)urr klæði í staðinn, ok brátt gefa

f)ær f)eim mat at eta, ok síðan fylgja f)ær f)eim til

svefns, ok búa um f)á vel, ok segja at f>ær vilja, at

l^eir yrði eigi fyri bónda, er hann kemr heim, kvað
hann vera stygglyndan. Nú vaknar Sigmundr við ])at^

at maðr kemr inn, mikill vexti, ok í hreinbjálba, ok
hafði hreindýri á baki ; hann hafði uppi nasarnar, ok
var ýgldr, ok spurði, hvat komit væri. Húsfreýja
sagði, at |3ar voru komnir sveinar tveir: veslíngar^

kalnir ok máttdregnir mjok, svá at komnir eru at ba'na.

Hann svarar: svá máttu oss skjótast uppi hafa, at l>it

') Eftir tí islendska grundtextinum.
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takit mennina í vor hús, ok hefi ek ])at opt sagt ]Der.

Eigi nenta ek, sagði húsfreyja, at svá vænligir menn
dæi her hjá húsum vorum. Bóndi let ])á vera kyrt,

ok fóru ])au til matar ok síðan til svefns. Tvær voru
rekkjur í svefnhúsi, lágu ])au bóndi ok húsfreyja í

oðru, en dóttir bónda í annarri hvílu, en búit var um
sveinana ])ar í húsinu; en um morgininn var bóndi
snemma á fótum, ok mælti til sveinanna: ])at ])iki mer,
sem ])ær viii, konurnar, at ]y\t hvílizt her í dag, ef

ykkr ])ikir svá henta. Peir kvoðust j^at gjarna vilja.

Bardagi millum Sigmundar og Haralds.

Tá ið váraði, spyr Hákun jall Sigmund, hvar hann
ætlaði sær at herja um sumarið, Sigmundur svaraði,

at hann skuldi ráða fyri tí. »Ikki vil eg eggja teg at

fara at glettast við Sviarnar, men nú vii eg, at tú skalt

fara vestur um hav nær við Orknoyjar. Har er vón
um at finna tann mann, ið eitur Haraldur jarnheysur;
hann er dømdur útlagin av mær og er mín størsti

óvinur og hevir gjort miklan ófrið í Noregi; hann er

mikið reystmenni; hann vil eg, at tú skalt drepa, um
tað kann bera tær til.« Sigmundur svarar, at hann
skuldi finna hann, fekk hann at frætta nakað um hann.
Nú siglir Sigmundur úr Noregi við átta skipum ; Tórir
stýrir drekanum Vandilsneyta, og Sigmundur Randvers-
neyta. Teir sigla nú vestur um hav, men fongur er

lítil hjá teimum um sumarið. Men tá ið sumarið var
liðið væl út, koma teir við skipum sínum undir Ongulsoy

;

hon liggur í Einglandshavi. Har síja teir liggja fyri

sær tíju skip og var har ímilluni eití stórt drekaskip.
Sigmundur verður skjótt vissur um, at Haraldur jarn-

heysur ræður fyri hesum skipum. Teir mæla til bar-
daga sín imillum um morgunin. Náttin líður av, og
um morgunin, tá ið roðar fyri sól, bróta teir upp vopn
síni og berjast allan tann dagin til kvolds; tá ið myrkur
var fallið á, skiljast teir og mæla um at halda fram
við bardaganum aftur um morgunin. Og morgunin
eftir kallar Haraldur á skip Sigmundar og spurdi, um
han vildi berjast upp aftur. ^^ Haníi scgðist ikk' ætla
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annað. »Tað vil eg nú mæla,« sigir Haraldur, »sum eg
ikki havi mælt fyrr, at eg vildi. at vit skuldum gerast

felagar, og ikki berjast longur.« Undir hetta ráðið

studdu menninir hjá báðum og sogdu tað vera neyðugt,

at teir komu til sættar, og at allir vóru sum eitt, og
tá mundi fátt kunna standa teimum ímóti. Sigmundur
segði, at ein lutur var til hindurs', at teir ikki mundu
sættast. »Hvat er tað?« sigir Haraldur. Sigmundur
svarar: »Hákun jallur sendi meg eftir hovdi tínum.«

>Ilt var mær í vón av honum,< sigir Haraldur, »og
ólíkir menn eru tit, tí at~ tú ert av frægastu monnum
og hann ein hin versti maður.« »Ikki munnu okkara
hugir bera saman um hetta,« sigir Sigmundur. Menn
teirra royndu at fáa teir til sættar, og so varð, at teir

semdust og leggjá nú allan herfong sín saman, og so

herja teir víða um sumarið, og fátt kann gera teim-

um mótstand. Men tá ið kom at heysti, segði Sigmun-
dur, at hann vildi halda til Noregs. Haraldur svarar

:

»tá munum vit skiljast.^ »Ikki skal tað vera,< segði

Sigmundur; »eg vil nú, at vit forum báðir til Noregs,

so havi eg tó á einhvonn máta gjort nakað av tí, eg
heitti Hákun jalli, tá ið eg føri teg á haiisara fund.«

»Hví skuldi eg fara á fund hins størsta óviiiar míns?«
»Lat meg ráða fyri hesum,« sigir Sigmundur. »Bæði
er tað, at eg trúgvi tær væl tii,« segði Haraldur, »og
annað er tað, at tú ta (ið og ikki var við) vildi koma
í vanda hjá jalli, og tí skalt tú ráða fyri hesum.« Nú
sigla teir norður til Noregs, og koma til Horðalands.
Har er sagt teimum, at Hákun jall var á Norðmøri og
var staddur í Borgund. Teir halda tá hagar og leggja

skip síni inn í Steinavág. Tá fer Sigmundur inn til

Borgundar yið tólv monnum á eini róðrarskútu, og
ætlar at finna Hákun jall fyrst, men Haraidur liggur

í Steinavági meðani. Sigmuiidur kemur nú á fund
Hákunar jalls, og situr hnnn við drykkjuborð. Sig-

mundur gungur inn fyri jallin og heilsar honum væl

og virðiliga. Jallurin tók blídliga ímóti honum og spyr
hann tíðindi og biður seta stól undir hann, og so var
gjort. Teir tala nú saman eina stund, og Sigmundur
sigir honum frá ferðum sínum, men ikki lelur hann
røðuna falla um, at hann hevði funnið Harald jarnheys.

Men tá ið Háiíuni jalli tykir, at hann toyggir út frá-

sognina, spyr jallurin hann, um hann fann Harald.
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>Satt er tað,* svaraði Sigmundur og segði honum nó
frá. sum til hovði borist teirra miilum, og at teir sætt-

iist. Tá tagnaði jallurin og rodnaði at líta á og mælti,

ta ein stund leið: »ofta hevir tú, Sigmundur, rikið or-

indi mítt betur enn nú.« >Maðurin er nú komin higar

í tygara vald, og eg ætli, at tær takið við sættum av
Haraldi fyri mína skuld, so at liann fær grið fyri lív

og limir og innivist í landinum.« Aldri skal tað vera,«

segði jallurin, >eg skal drepa hann sum skjótast eg nái

honum.« »Eg vil bjóða at seta *meg í veð fyri hann,
harri,« segði Sigmundur, »og so mikið fæ, sum helst

tær viljið leggja á.' *Onga sætt man hann fáa av
mær,« segði jallurin. Sigmundur svarar: >til lítils

gagns havi eg tænt tær, tá ið eg skal ikki kunna fáa

grið og sætt fyri ein mann ; nú skal eg fapa burtur úr
hesum landi og ikki tæna tær longur, og tað mundi eg
vilja, at tað mátti standa tær hart, áðrenn hanii verður
dripin.« Springur nií Sigmundur tipp og gongiir lít

s.\ stovuni, men jallurin situr eftir og tegir, og eingin

torir at biðja fyri Sigmundi. Tá tekur jallurin til orða

:

»reiður var Sigmundur nú, og spell er tað fyri ríki

mítt, um hann rýmir burtur, og ikki man tað vora
álvara hansara.* ^Tað man víst vera álvara hansara,<

sogdu menn hansara. >Farið nú oftir honum,« segði

jallurin, »og vit skuluiii semjast um hotta soleiðis sum
hann beyð.<- Nú ganga jallsmenn til Sigmundar og siga

honum holta, og Sigmundur fór tá aftur til jalls, og nii

er jallurin hin fyrri, sum heilsar, og segði, at teir

;skuldu sættast um hetta, sum hann fyrr hevði boðið:

»eg vil ikki, at tú skalt fara frá mær.« Tá tók Sig-

mundur við grið og sætt fyri Haraldi og fer nú at

finna hann og siga honum frá viðurskiftum toirra, at

sættin var komin í lag. Haraldur segði, at ilt mundi
vora at trúgva honum, mon tó fóru tair nú á fund
jalls og samdust sum frá er sagt. Eftir tað fór Ha-
raidur norður til Halogalands, men Sigmundur var hjá

jalUuuan í miklum kærleika í)g Tórir frændi iiansara og
stórt fylgi av monnum við toimum. Sigmundur heldur
anonn sínar væl bæði við klæðum og vopnum.
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Frá Hákuni jaUi og Signmndi.

Tað er nú at siga frá Sigmundi, at hann talaði

við Hákun jall, at hann vildi geva upp at við hesum
hernaði og heldur leita vestur til Føroyjar, segðist iicki

longur vilja hoyra tað, at hann hevndi ikki faðir sín,

og at hetta var honuni brigslað, og biður nú jallin

veita sær styrk til tess og leggja sær ráð, hvussu hann
skuldi útinna tað. Hákon svarar, at havið er torført

til oyjana og brimið nógv, og at hagar kann ikki hald-

ast við langskipum, — »men eg skal lata gera tveir

knorrir og fáa menn til at fara við tær, so at okkum
kann tykjast, at alt er væl skipað.* Sigmundnr takkar
honum fyri vælgerð; teir búgvast nú um veturin til

ferðar, og hesi skipini liggja útreidd um várið, og menn
eru fingnir til teirra. Haraldur Iv.om til hansara um
várið og var fúsur til ferðar við honum. Og tá ið

Sigmundur var úli við , at vera ferðarbúgvin, mælti

Hákun jall : »honum skai maður á leið fylgja, sum hann
vil aftur skal koma.« Jallurin gekk nú út við Sigmundi.
Tá mælti Hákun: »hvat si<>ir tú mær til tess: hvonn
hevir tú trúgv uppá?« Sigmundur svarar: »eg trúgvi

á mátt mín og megin.« Jallurin svarar: >ikki eigir

so at vera, men tú skalt leita tær troyst har, sum eg

havi sett alla mína trúgv á, og tað er Torgerð Horða-
brúður, og vit skulum nú fara at finna hana og har
søkja tær góða lukku.« Sigmundur bað hann ráða fyri,.

og nú ganga teir í skógin á eina vágnbreyt og so á

eina lítla tvorgotu í skóginum, og tá koma teir á eitt

opið pláss, og har stendur eitt hús og grind um;
húsið var ógvuliga vakurt, og gull og silvur var rent

í skurðirnar. Hákun og Sigmundur ganga inn í híísið

og fáir menn við teimum ; har vóru mong gudabílæti,.

og á húsinum vóru nógvir glasgluggar, so at ongar
staðir bar skugga á. Ein kona var har innari í húsinum
við tvorveggin og var prýðiliga skrýdd. Jallurin kast-

aði seg niður fyri føtur hennara og lá leingi; síðani

stendur hann upp og sigir við Sigmund, at teir skuldu
føra henni offur í silvuri og leggja tað á stólin fyri

hana. »0g tað skulum vit hava fyri mark,« sigir

Hákun, »um hon vil taka ímóti tí, at hon, sum eg viidi,.

sleppir leysan taíin ringin, sum hon hevir á hondini;

av hesum ringi eigir tú Sigmundur at taka lukku tína.«
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Nú trívur jallurin eftir ringinuni, og tykir Sigmundi,.

at hon boyggir nevan saman, so at jallurin fekk ikki

ringin. Jallurin kastar seg aðra ferðina niður fyri

hana, og Sigmundur sær tár stokka jalli úr eygunum;:
eftir tað stendur hann upp og trívur eftir ringinum,.

og er hann nú leysur; jallurin fær Sigmundi ringin og
segði tá við hann, at henda ringin skuldi hann aldri

skiljast við, og tað játtaði hann honum. So statt skilj-

ast teir, og Sigmundur fer til skip síni ; so er sagt, at

fimti menn vóru á hvorjum av skipunum. Teir hildu

nú vestur í hav og hovdu góðan byr, har til teir sóu
fugl av oyjunum ; bæði skipini fylgdust saman. Haraldur
jarnheysur var á skipi hjá Sigmundi, men Tórir stýrdi

hinum skipinum. Nú brast stormur á teir, og skipinl

skildust og rókust um í fleiri samdøgur.

Sigmundu?' og Óssur.

Náttina eftir fara teir til Skúvoyjar (Dímunar)
og koma aftur í dimmalætting til oynna; bar Sigmundi
so væl í lag, at eingir menn vóru úti at vorja stíogin;

har í Skúvoy (Dímun). Teir ganga strax upp og við
teimum fimti menn, sum Bjarni fekk teimum ; teir koma
at virkinum, og tá eru Óssur og hansara menn komnir
upp á virkið, og Óssur spyr nú, hvorjir teir menn cru,.

sum har eru komnir. Sigmundur nevndi seg. »Tii

nianst tykjast at hava orindi higar til okkara,« sogði

Ossur; ;>eg vil bjóða tær slíka sætt, at teir bestu menu
í Føroyjum skulu døma um sak okkara.« »Einki man
verða av sættímillum okkara, uttan eg ráði einsumallur,«
svaraði Sígmundur. »Ikki vil eg sættast við teimum treyt-

um at geva tær sjálvdømi,< sigir Ossur, »eg veit ikki tann
mannamun ímillum okkara ella tann mun millum sakir
okkara, at eg skuldi hava tað neyðugt.« Sigmundur
svarar og segði við sínar menn, at teir skulu søkja at

virkinum einhvorsvegna í gletting og ikki fyri álvara;
— *men eg vil loita ráð, hvat eg skai taka til.« Ha-
raliir jarnheysur var harður í ráðum og lielt ímóti
ollum sættum. Ossur hovði tríati menn í virkinum, og
virkið var torsøkt. Óssur átti son, sum æt Leivur og
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var tá ungt barn. Nú søkja menn Sigmundar at virk-

inum, og hinir verja. Sigmundur gongur nii undir
Tirkinum og lítur á. Hann var so herklæddur, at

Jiann hevði hjálm á hovdi, var gyrdur við svorði, krók-

hyrnta óxi, sum var silvurdrigin, í hendi, og var hitt

besta vopn og skaftið vaft við jarni ; hann var í reyðum
kyrtli og var oin lættur brynjustakkur uttan á, og var
tað á máli bæði av vinum og óvinum, at slíkur maður,
sum hann var, hevði aldri komið til Føroyjar. Sig-

mundur sær nú í einum stað, at virkisveggurin var
iopin, og at har var nakað eyðvaldari at søkja at enn
aðrar staðir. Sigmundur hopar frá virkinum og tekur
renningarlop til og slapp so langt upp, at hann fær
krøkt oxina upp á virkisveggin og tá læsti hann seg
skjótt upp eftir oxarskaítinum og kemur so upp á

virkið. Ein maður kom skjótt ímóti honum og hoggur
til hansara við svorði ; Sigmundur slær hoggið frá sær
við oxini og stingur skjótt ígjognum hann við oxar-
broddinum, so at oxin sokkur í kav inn í bringuna á

honum, og var hann skjótt deyður. Hetta sær Ossur
skjótt og loypur ímóti Sigmundi og hoggur til hansara,

men Sigmundur slær aftur hoggið frá sær og hóggur til

Ossurs við oxini og tekur av honum høgru hondina,
so at svorðið fellur niður; tá hoggur Sigmundur aðra
ferðina til Ossurs í bringuna, so at oxin gjordi hol

fyri sær, og tá fell Ossur. Nú fara menn ímóti Sig-

mundi, men hann springur ðvutur út av virkisvegginum
og kemur standandi niður. Nú tyrpast teir um Ossur,
hartil hann er deyður. Nú sigir Sigmundur við teir

menninar, ið eftir vóru í virkinum, at tveir kostir eru
teimum fyri hondum, og annar er, at hann vil svolta

teir út inni í virkinum ella seta eld á, og annar er, at

teir skulu ganga undir sæit og iata hann einsuniallan ráða.

Teir gevast upp og lata hann hava sjálvdømi.

Siymundur Brestísson tekur við trúgv.

Ólavur kongur fór norðan úr Tróndheimi, tá ið

leið út á sumarið, og tá ið hann kom á Sunnmøri og
var í veitslu hjá einum ríkum bónda, tá kom vestan

ilr Føroyjum Sigmundur Brestisson og Tórir frændi
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hanseftir boðuuum frá konginuui. Men tá ið Sigmundur
fann kongin, tók kongur alvæi og blídliga ímóti honuni,.

og komu teir brátt á mál saman. Kongur mælti: »væl

hevur tú gjort, Sigmundur, at tú hevði teg ikki undan
hesari ferð; beyð eg tær mest av tí at koma á mín
fund, at mær er mikið sagt av dirvi og reystleika

tínum; vil cg gjarna vera fullkomin vinur tín, um tú

vilt vera mær lýðin í teimum lutum, sum mær tylíjast

mest varða um. Hava sumir menn haft tað á máli, at

felagskapur okkara ímillum mundi sáma seg væl av
teirri orsok, at vit erum nú báðir kallaðir ikki óreyst-

ligir, men liovum leingi tolað ilt og verið í vanda,.

áðrenn vit fingum tann sóma, vit vórum bornir til, tí at

okkum hava sumir lutir atborist ikki ólíkt í útlegd, tá

ið vit friðleysir vórum útskotnir úr landi^ og í træl-

dómi; tú vart barn og sást uppá, at faðir tín var
dripin sakleysur; cg var í móður lívi, tá ið faðir mín
var svikaliga dripin og ikki av aðrari sok uttan av
ilsku og næti skyldmanna sína. So er mær eisiiii

sagt, at tað var so langt frá, at faðirbøtur vóru tær
bodiiar, at skyldmeníi tínir tvort ímóti bóðu ikki minni
drepa teg enn faðir tín; og vart tú síðani seldur sum
trælur, cUa rættari at siga, givið fæ til, at tú skuldi

vera illa tíjaður og trælkaður; og á tann hátt vart tú

út rikin og fluttur frá ogn tíni og óðalsjorð, og lievði í

langflri tíð einki at hjálpast við í ókunnigum landi

uttan tað, ið útlendskir inenn av miskunn veittu tær við

styrk hansara, ið ollum ræður. Men ikki ólíkt hesum,
ið eg havi tínt frá tær, hevir tilborist mær; hegar ið

eg var føddur, var mær veitt elting og atsókn og
hugsað um lívlát av samlcndum inínum, so at móðir
mín m.átti fátæksliga flýja við mær frá faðiri sínum og
frændum og allari ogn síni, og soleiðis liðu fram trý

ár av ævi mínari; har næst vórum vit bæði hertikin

av víkingum og tá skildist eg frá móður míni, so at

eg sá hana aldri síðani ; tríjar ferðir var cg seldur

sum trælur, og var eg tá í Estlandi hjá ollum ókunn-
igum fólki, til tcss at eg var níju ára gamalur; tá

koni har ein frændi mín, sum viðkendi sær ætt mína,.

og loysti hann mcg úr trældómi og flutti mcg við sær

eystur í Garðaríki, og har var eg onnur níju ár cnn
í útlegd, tó at eg tá var kallaður leysur og frælsur

maður; har mentist eg væl og fekk av tí meiri heiður
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o^ virðing av Valdimar kongi enn líkindi kundu vera til

fyri útlendskan mann — alt á sama hátt sum tú vart virdur

av Hákuni jalli. Nú er so komið um síðir, at hvor okkara
lievir ognast faðirarv og fosturlond eftir langan miss av

:sælu og sóma. Nú allarhelst fyrí ta skuld, at eg havi

frætt, at tú hevir aldri blótað til skurðgudar eftir

heidna manna siði, tá havi eg góða vón um, at hin

hogi himnakongur, skapari av ollum lutum, vil leiða

teg til at kenna sítt heiliga navn og taka við heiligari

trúgv av míni talu, og gera teg til mín javnlíka í rætt-

ari trúgv, so sum hann hevir gjort teg til mín javn-

líka í styrki og oUum fimleikum og oðrum sínum
miskunnargávum, ið hann hevir veitt tær sum mær
langa tíð fyrr enn eg hevði níikra vissu um dýrd hans
og heiður. Nú veiti tað hin sami altvaldandi Gud, at

eg mátti leiða teg til sanna trúgv og til at tæna honum,
:so at tú síðani við hansara miskunn og við eftirdømi

mínum og við mínari tilstudlung má leiða allar tínar

.undirmenn til sanna gudsdýrkan, sum eg vænti, verða
skal. So skalt tú og, um tú vilt vera lýðin hesum
mínum orðum, sum eg nú havi sagt, og trúliga tæna
Gudi í fostum trúskapi, fáa av mær vinskap og virðing,

tó at hetta er alt einki vert móti teirri æru og sálar-

hótj ið hin altvaldandi Gud vil veita tær sum hvorjum
oðrum, ið goymir hans boðorð í kærleiki heilagsandans:

at herska við hansara sota syni, konginum yvir allar

kongar, í allar ævir í hini hægstu himnaríkis dýrd og
herligheit.« Og tá ið hann endaði talu sína, svarar
Sigmundur: »tað er tygum kunnigt, harri, sum tær í

-áðani bóruð upp á mál í røðuni, at eg var tænastubundin
hjá Hákuni jalli, og hann tígnaði meg væl, og mær
líkaði væl, sum eg var staddur hjá honum, tíat hann
var hollur, ráðagóður og tekkur vinum sínum, tó at

Jiann var grummur og svíkaligur ímóti óvinum sínum;
men langt er ímillum tykkara átrúnað; so sum mær
skilst av tygara alvokru orðum, at hesin átrúnaður, ið

tær havið, er í allar mátar yndisligari og tekkiligari

enn hin, ið heidnir menn hava, tá eri eg fúsur at fylgja

.tygara ráðum og ognast tygara vinskap; tí vildi eg
ikki blóta til skurðgudar, at eg longu sá, athesin siður

var ónýtur, tó at eg kendi ongan betri.« Ólavur kongur
varð glaður við orð Sigmundar, at hann á so skyn-

saman hátt tók við tí, hann hevði røtt um. Sigmundur
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var tá skírdur (doyptur) og allir hansara fylgdarmenn;
kongur læt kenna honuni heilig frøði í kristnari trúgv;

Sigmundur var hjá kongi um veturin í miklari virðing.

Sigmundur fór at boða kristni % Føroyjum.

Tá ið nú tók at vára, kom kongur ein dag upp á

mál við Sigmund og segði, at hann vildi senda hann
vestur til Føroyjar og kristna tað fólk, sum har búði.

Sigmundur bar seg undan hesum starvi, men játtaði tó

um síðir kongi tað, ið hann vildi. Kongur setti hann
tá til at vera valdsmaður yvir allar oyjarnar og fekk
honum prestar at skíra fólkid og kenna teimum tað

fremsta í teirri kristnu trúnni. Sigmundur sigldi nú,

hegar ið hann var ferðabúgvin, og ferðin gekst honum
væl. Tá ið hann kom til Føroyjar, stevndi hann bónd-
unum til tings í Streymoy, og har kom stór mannfjold
saman. Men tá ið tingið var sett, stóð Sigmundur upp
og hevði upp eina langa røðu og segði frá tí, at hann
hevði verið eystur í Noregi og funnið Ólav kong
Trygvason, segði og, at kongur hevði skipað allar oyj-

arnar í hansara vald; og tóku flestir bøndur væl við

hesum tíðindum. Tá mælti Sigmundur: »tað vil eg
líkaleiðis gera tykkum kunnigt, at eg havi skift trúgv
og eri nú kristin maður; eg havi og tað ørindi og boð
frá Ólavi kongi at snúgva ollum fólkinum til rætta

trúgv.« Tróndur svarar, at hoyrandi mundi vera, at

bøndur talaðu millum sín um tílíkt vandamál. Bøndur
sogdu, at hetta var væl talað; teir gingu nú í annan
stað á vollinum; talar Tróndur nú fyri bóndunum, at

best mundi vera at siga kortanei til hetta boðið, og so

var lokið samráðið eftir ráðum Tróndar, at teir allir

samtykkja í hesum. Men tá ið Sigmundur sær, at alt

fólkið er farið til Tróndar og teirra, sum hjá honum
vóru, so at eingir vóru eftir hjá honum uttan hansara
menn, teir ið kristnir vóru, tá mælti hann: »ovmikið
vald havi eg nú fingið Tróndi.« Har eftir tustu menn-
inir hagar, hvar Sigmundur og hansara menn sótu,

hovdu strax vopnini á lofti og hovdu ikki friðalig læti.

Sigmundur og hansara menn sprungu upp ímóti. Tá
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niælti Tróndur: »setist nienn niður og láti ikki so øði-

liga! men tað er at siga tær, Sigmundur frændi, at vær
bøndur erum allir samsintir um tað ðrindi, sum tú

flutti fram, at vær viljum á ongan liátt taka við siða-

skifti ella aðra trúgv, og her munum vær veita tær

atsókn á tinginum og drepa teg, uttan tú heldur av og
játtar osum fyri vissu, aldri síðani at flytja hetta boðið

fram her í oyjunum.* — Og tá ið Sigmundur sær, at

hann kemur ongan veg á sinni um trúnna, og hevði

einki lið at stríða ímóti ollum tí fólki, ið har var
samankomið, mátti hann játta hesum fyri vitnum og við

handfestu, og har við sogdu teir upp tingið. Sigmundur
sat heima í Skiivoy um veturin og var í dopurhuga
um tað, at bøndurnir hovdu kúgað hann, men hann
læt tað tó ikki finnast á sær.

Atsókii Tróndar á Sigrnund.

So bar til ein dag, tá ið stutt var til vetrar, at

Tróndur savnar menn til sín og fara við honum trinni

tjúgu av monnum, og Tróndur sigir, at teir skulu nú
leita á fund Sigmundar, sigir seg hava droymt, at nú
mundi verða stýrt honum nær. Teir hovdu tvær skútur

og valt lið; í ferð við Tróndi var Leivur Óssursson,

Sjúrður Tollaksson, Tórður lági, Geyti hin reyði, Stein-

grímur (so æt ein bóndi í Eysturoy), Eldjarn kamb-
hottur, sum tá hevði verið leingi hjá Tróndi. Svínoyjar-

Bjarni satkvirrur, síðan teir Sigmundur sættust. Tróndur
og menn hansara fóru nú til tess, at teir koma til

Skúvoyjar og draga upp skútur sínar, og teir ganga
nú allir upp, til teir koma at uppgonguni. Skúvoy er

so góð at verja, at teir siga, at hon verður ikki tikin,

tá ið tíju menn eru til at verja uppgonguna, men at

aldri koma so mangir, at hon tá kann søkjast. Eldjarn
kanibhottur gekk fyrstur upp nakað framman undan
hinum, og fann vaktarmann Sigmundar í uppgonguni;
teir ruku strax saman, og so var endin av bardógum
toirra, at teir duttu báðir oman av hamrinum og fingu

har báðir bana. Tróndur og allir hinir ganga nú niðan

til húsa og sláa ring um garðin og koma aldeilis óvart
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upp hurðarnar. Sigmunur og allir teir, ið fyri innan
vóru, leypa eftir vopnum; Turið husfrúin tekur eis-

inni vopn, og er ikki minni dugur í henni enn í einum-
hvórjum kallmanni, Tróndur og hansara fólk bera eld

at húsunum og ætla at søkja garðin bæði við eldi og
vopnum; teir gera nú harða atsókn, og tá ið teir hava
søkt at eina stund, gongur Turið húsfrúin út í dyrnar
og mælti: »hvussu íeingi ætlar tú, Tróndur, at berjast

við hovuðleysar menn?« »Satt og sólarklárt man hetta

vera,« svarar Tróndur, »og Sigmundur man vera sloppin

burtur.« Nú gongur Tróndur sólarangt urn garðin og
bríxlar. Tróndur kemur nú at jarðhúsmunna, sum var
ikki langt burtur frá garðinum ; hann ger nú so, at

hann hevir aðra hondina niðri á jorðini og førir hana
so upp aftur undir nasarnar á sær og mælti tá : »her
hava teir tríjir farið, Sigmundur, Tórir og Einar.« Nú
fer Tróndur so um stund og tevjaði sum hann snodd-
aði spor sum hundur; hann biður teir ikki koma til

sín og fer hann til tess, at hann kemur at eini gjógv,

og hann gongur tvort um oynna Skúvoy. Tá mælti
Tróndur: «her hava teir farið, og man Sigmundur hava
lopið yvir gjónna, hvat so av hinum hevir verið. Nú
skulum vær skifta sundur menn osara,« sigir Tróndur,
»skal Leivur Ossursson og Sjúrður Tollaksson fara eftir

gjáareggini fyri annan endan av gjónni og sumt av
liðinum við teimum, og eg fyri annan endan, og skul-

um vær tá finnast hinumegin gjónna.* Nú gera teir

so; Tróndur mælti tá : »nú stendur til tín, Sigmundur,
at koma fram, hevir tú dirvi til tess og vil tykjast at

vcra so reystur maður, sum tú leingi hevir verið kall-

aður.« Men niðamyrkur var sum mest, og stutt eftir

loypur maður yvir gjónna ímóti Tróndi og hoggur við

svorði til Steingríms, nábúa Tróndar, og klývur hann
niður í herðarnar, og tað var Sigmundur; hann loypur
strax ovutur aftur yvir gjónna. »Har fór Sigmundur,«
sigir Tróndur, »og eftir teimum skulum vær halda oman
ímóti gjáarmunnanum;« so gera teir, og finnast teir

har allir, Leivur og Tróndur. Sigmundur og felagar

hansara koma nú allir á ein hamar ímóti sjónum og
hoyra nú mannamál allar vegir um seg; tá segði Tórir:

»nú munum vær verja os her sum eydnan verður osum.«

»Ikki eri eg førur at verja meg,« sigir Sigmundur, »tíat
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svorðið datt mær úr hendi í áðani, tá ið eg leyp ovut-

ur aftur um gjónna, og skulum vær nú leypa her út

av hamrinum og taka til at svimja.« »Gerum, sum tær

líkar,« sigir Tórir. Teir taka nú hesi ráð, leypa har
av hamrinum á sjógvin at svimja. Tá ið Tróndur
hoyrdi brestirnar av teimum, mælti hann: »har fóru

teir nú, og skulum vær taka bát, hvar hann fáast kann,

og leita eftir teimum, sumir á sjógv og sumir á landi;«

so gera teir, men finna teir ikki.

Tórálvui' Sigmundarson og Sjúrður Tollaksson i Noreg,

Hetta várið var skip farið úr Noregi til Føroyar,
og í tí skipi fóru orðsendingar Ólavs kongs um tað,

at onkur av hirðmonnum hansara, Leiviir Ossursson,
Gilli logmaður ella Tórálvur úr Dímun skuldu koma
úr Føroyjum til hansara. Men tá ið hesi boðini komu
til Føroyar og vóru kunngjord teimum har, tala teir

sín ámillum um, hvat undir hesum boðum mundi búgva,
og teir komu ailir á samt um tað, at teir hugsaðu, at

kongur mundi viija spyrja teir um tey tíðindi, ið sumum
monnum virdist satt at vera, har mundi hava tilborist

í oyjunum um vanlukkuferðir sendimanna kongs við

teimum báðum skipunum, sum eingin maður var aftur

spurdur upp. Teir tóku tað ráð, at Tórálvur skuldi

fara; hann reiddist tá til og búði út farmaskip, sum
hann átti, og mannaði tað, og vóru har á skipinum
tíju ella tólv m.enn. Men tá ið teir vóru búnir og
bíðaðu eftir byri, vóru tey tíðindi í Eysturoy ein dag,

ið gott var veður, at Tróndur gekk inn í stovuna, hvar
Sjúrður og Tórður og Geyti lógu á beinkinum. Tá
mælti Tróndur: >'mangt umskiftist á mansins ævi;
sjaldan var tað í okkara ungdóms dogum, at menn,
sum førir vóru til alt, sótu ella lógu inni góðveðurs-
dagar, og ei mundi tað tykjast hinum fyrru monnunum
her líkligt, at Tórálvur úr Dímun skuldi vera størri

reystmenni enn tær eruð. Farmaskipið, ið eg havi átt

og her stondur i neystinum, ætli eg gerst so fornt, at

tað fúnar undir bráðini; her er hvort hús fult av ull,

sum liggur ónýtt uttan at vera gjord í pening ; so
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skuldi ikki verið, um eg hevði verið nokur ár yngri.«

Sjúrður leyp út og heitti á Tórð og Geyta, og segðist

ikki vilja tola slíkt brixlorð. Teir ganga út og hagar,
hvar húskallar vóru, fóru so og drógu fram skipið,

lótu bera farm oman og laða í skipið og gjordu alt

liðugt á fáum dogum; teir vóru líkaleiðis tíju ella tólv

menn á skipi. Teir og Tórálvur fóru allir út í senn,

tá ið byrur kom, og teir vitstu hvor av ððrum alla

tíðina í havinum. Teir komu at landi í Hernu í ským-
ing; Sjúrður og hansara menn logdu seg ytri í fjoruni,

men tað var tó stutt ímillum teirra. Um kvoldið, tá

ið dagsett var, og Tórálvur og hansara menn ætlaðu
sær at fara niður undir, tá gekk Tórálvur og ein annar
maður við honum á land at leita sær ein stað at hjálpa

sær sjálvum ; men tá ið teir vóru búnir at ganga oman
íiftur, tá segði hann, ið honum fylgdi, at klæði var
kastað yvir hovdið á honum, og hann var tikin upp
av jorðini; í tí bili hoyrdi hann ein brest, og síðani

var hann borin burtur og blakaður til falls; men var
sjógvur undir, og har var hann koyrdur undir kav;
men tá ið hann kom aftur á land, fór hann hagar, sum
hann og Tórálvur hovdu skilst; hann fann Tórálv, og
hann var tá klovin niður í herðar og var deyður.
Men tá ið skipsmenn Tórálvs vóru varir við hetta,

bóru teir lík hansara iít á skip og náttsettu tað har.

Tá var Ólavur kongur í veitslu í Lýgru; og var strax

sent boð til hansara; við neyðsendarboðum var stevnt

til tings, og kongur var sjálvur á tinginum; hann hevði
latið stevna Føroyingunum av báðum skipunum hagar, og
teir vóru komnir til tings. Men tá ið tingið var sett,

tá stóð kongur upp og mælti: »slík tíðindi, sum her

eru fram komin, eru tí betur sjaldan hoyrd; her er av
lívi tikin ein av bestu monnum, og vær hugsum, hann
var sakleysur; er nú nakar maður her á tinginum,

sum kann at siga frá, hvor ið hevir gjort hetta verk ?«

Men har svaraði eingin til. Tá mælti kongur: »ikki er

at loyna tí, hvat ætlan mín er um hetta verk, at eg
havi illgruna um Føroyingarnar ; tað tykist mær helst

at vera tilborist á tann veg, at Sjúrður Tollaksson
hevir dripið mannin, og Tórður lági hevir stoytt oman
hin mannin; men tað fylgir hesi ætlan míni, at eg giti

mær til, at hetta mundi so vera fyrifunnið, at teir

mundu ikki vilja, at Tórálvur skuldi siga frá illger-

6*
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ningum teirra, sum hann man hava vitað, at satt er, at

teir eru sekir í, og os hevir verið gruni á, um tey

morð og illvirki, at sendimenn mínir har hava verið

dripnir í loyndum.« Men tá ið kongurin hevði endað
talu sína, tá stóð Sjúrður Tollaksson upp og mælti:

»ikki havi eg talað fyrr á tingum, og eg man tí ikki

yera mikið orðførur, men tó tykist mær stóra neyðsyu
nú bera til tess, at eg svari nakað; eg vil gita mær
til, at røðan, sum kongur nú hevir borið fram, man
vera komin undan tungurótum teirra, sum eru nógv
óvitugari og verri enn hann, men tað skal ikki loynast,

at teir eru sannir óvinir okkara; tað er ólíkliga mælt,

at eg skuldi vilja vera skaðamaður Tórálvs, lí at hann
var fostbróðir mín og góði vinur; men hevði har verið

onnur orsok til ella sakir hovdu verið millum mín og
Tórálvs, tá eri eg so við viti borin, at eg mundi heldur

vilja hava gjort hetta verkið heima í Føroyum enn her,

hvar handarjaðar tygara. kongur, er yvir mær. Nú
vil eg leggja hesa sak frá mær og ollum skipsmonnum
mínum, vil eg bjóða eið til sannindis herum, so sum
lov tykkara setur fyri, men um tygum tykist tað fuUari

prógv, tá vil eg bera jarn og vil eg, at tær eruð sjálvir

staddir við undanførsiuna.« Men tá ið Sjilrður endaði
talu sína, vóru mangir sum talaðu við kongin, at Sjúrður
átti at sleppa til undanførslu; Sjúrður tóktist hava
talað væl, og teir sogdu, at hann mundi vera ósekur í

tí, sum honum var kent um. Konguriii svarar: »uni

henda mann kunna meiningarnar vera tvískiftar; er hesin

illgerningurin login uppá hann, man hann vera góður
'maður, men er ikki so, man hann vera nakað djarvnri

enn dømi munu finnast tii, og tað er ikki minni gruni
mín, men tó hugsi eg, at hann sjálvur vil bera sær
vitni herum.« Og eftir manna bøn tók kongur festi

av Sjúrði til jarnburðar, at hann skuldi koma morgunin
eftir til Lýgru og biskupur skuldi vera staddur har at

døma hann sekan ella ósekan av jarnburðinum; og so-

leiðis var tingið endaO; kongur fór aftur til Lýgru,
men Sjúrður og fylgisneytar hansara aftur í skip sítt;

tá tók brátt at myrkja av nátt. Tá mælli Sjúrður til

fylgisneytar sínar: ^satt at siga, erum vær her komnir
í stóran vanda og havum verið fyri miklnri lygn, og
hesin kongur er svikafullur, og tað er eyðsæð, hvussu
osum fer at gangast, um hann skal ráða ; fyrst læt hann
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drepa Tórálv, og nú vil hann gera os til óbótamenn;
tað er teimum lítið fyri at villa jarnburðin fyri osum;
nú haldi eg hann vera verst staddan, sum hættir sær
til tess við ein tílíkan mann; nú legst innan úr firðinum
fjallagul; eg ráði til tess, at vær vindum segl várt í

hiinar hátt og stevnum út í hav; fari Tróndur sjálvur

annað sumar at selja ull sína, um hann vil, og sleppi

eg nú burt hiðani, tá tykir mær vera vón til tess, at

eg komi aldri aftur til Noregs.« Føroyingunum tóktist

hetta hyggjuráð; teir taka at seta upp segl sítt og lata

ganga um náttina út í hav sum skjótast teir kundu, og teir

lætta ikki, fyrr enn teir korm til Føroyar, Tróndur læt illa

um ferð teirra, og teir svaraðu honum ikki væl aftur.

Kai'l tekur imóti skattinum frá Tróndi og frændum
hansara.

Nú koma teir at búð Tróndar, og har stóðu tá

nakrir menn úti. Leivur spurdi, um Tróndur var í búð-
ini; teir sðgdu, at hann var inni. Leivur segði, at teir

skuldu biðja hann ganga úi : »Karl og eg hava orindi

til hansara.« Men tá ið teir komu út aftur, siga teir,

at Tróndur hevir so illan eygnaverk, at hann kundi ikki

koma út og bað tí Leiv og Karl at ganga inn. Loivur
mælti við fylgisneytar sínar, at teir skuldu fara varliga,

tá ið teir komu inn í búðina: »trongist ikki, og gangi

hann fyrstur út, ið síðst kemur inn!« Leivur gekk
fyrstur inn og har næst Karl og fylgisneytar hansara
og fóru herklæddir og alvápnaðir, sum skuldu teir í

bardagar. Leivur gekk at teimum svortu tjoldunum og
spurdi, hvar Tróndur var; Tróndur svarar til og heilsar

Leivi; Leivur tók við heilsu hansara og spurdi, hvort

hann hevði kraft nakran skatt úr Norðuroyjum, og um
hann vildi gera skil á tí silvrinum. Tróndur svarar,

at tað var honuin ikki úr huga gingið, sum hann og
Karl hovdu talað saman um, og segði, at greiði skuldi

vera gjord um skattin; »her er ein pungur, Leivur,

sum tú skalt taka við; í honum er silvur.« Leivur

leit seg um í búðini og sá fáar menn har inni; har

lógu menn á beinkinum, men fáir sótu uppi; síðan gekk
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Leivur til Tróndar og tók ímóti punginum og bar utar

í búðina har sum Ijóst var og stoytti silvur í skjoldur

sín og rørir um í tí við liondini og biður Karl at

hyggja at peningunum; teir litu á eina stund. Tá
spurdi Karl, hvussu Leivi líkaði silvurið. Hann svaraði:

»eg hugsi, at hvðr peningur av versta slagi, sum hevir

verið at velja úr í Norðuroyjum, er komin her ímillum.«

Tróndur hoyrdi hetta og mælti: »er ikki silvurið gott?<'

Leivur svarar: »nei, minni enn so.« Tróndur mælti:

»ikki eru tá teir frændur mínir smáir skálkar, tá ið

teimum í ongum kann trúgvast; eg sendi teir í vár at

krevja inn skatt um Norðuroyjar, tíat eg havi til einkis

verið førur alt vár, men so hava bøndur givið teimum
mútur fyri at taka falskt silvur upp í skattin, slíkt, ið

ikki tøkt tykist at vera; har næst fert tú nú, Leivur^

at hyggja eftir hesum silvuri, sum goldið er í land-

skuld til mín.« Leivur bar tá silvurið aftur, tók við

einum oðrum pungi og bar til Karls og mettu teir nú
hesar pengar. Karl spurdi tá: »hvussu líkar tær, Leivur,

hetta silvur?« »Illa,« sigir hann, »tó ikki so, at slíkt

ikki verður tikið í viðurlag fyri skuldir, sum óvanda-
liga framman undan hevir verið avgjort um, hvussu
tær rindast skuldu, men ikki vil eg taka hetta fæ Ólavi
kongi til handar.« Maður, sum lá á beinkinum, kastaði

rekkjuváðina av hovdinum og mælti: »satt er tað, i5

fornir hava mælt: so minkar dirvi, sum maður eldist;

so gongur eisini tær, Tróndur, at tú letur Karl hin

mørska reka peningar tínar í allan dag.« Tað var
Geyti hin reyði, ið so tók til orða. Tróndur leyp upp
við orð Geyta, og varð málreystur og veitti frændum
sínum horð ámælisorð. Men tá ið hann stedgaði, mælti
hann at endanum, at Leivur skuldi geva honum aftur

hesar peningar; »men tak her við einum pungi, sum
niðursetumenn mínir hava ført mær heim í vár, men
tó at eg eri dapurskygdur, tá er sjálvs hond hvórjum
hollast.« Ein annar maður reisti seg upp á bcinkinum^
tað var Tórður lági, og mælti: »tað eru ómildar skorts-

fleingjur, vær havum fyri Karl hin mørska, og var vert

at løna honum tað aftur.« Leivur tók við silvrinum
og bar strax til Karls; teir skoðaðu tað. Tá mælti
Leivur: »ikki er neyðugt leingi at skoða hetta silvur;

her er hvor peningur betur enn annar, og hetta fæ
viljum vær hava; fá tú nú, Tróndur, mann at hyggja
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eftir, tá ið tað verður vegið.« Tróndur svarar, at

bestan mann, hann kundi fáa fyri seg, tókti honum vera

Leiv sjálvan. Gingu teir tá út Leivur og Karl, og
skamt frá búðini settust teir niður og vógu silvurið.

Karl tók hjálmin av hðvdinum og helti tað silvurið í

hann, sum vegið var. Teir sóu tá oin mann ganga
nær til teirra, og hann hevði ein steyr í hendi, síðan

hatt á hovdi, grøna kápu, var skóleysur, hevði línbrokur

knýttar at beinunum. Hann setti steyrin niður í voUin,

gekk burtur frá og mælti : »akta teg, Møra-Karl, at

steyrur mín verður tær ikki at meini!«

Sætt Føroyingana og Tróndar.

Nú líður veturin av, og menn koma til tings um
sumarið í Streymoy. Nú er tað ein dagin, at teir Gilli

og Leivur ganga frá búðum sínum á eina hædd, sum
var har á oynni, og talast har við, og nú síja teir har
eystur á oynna undir sólini, at upp á tann hovdan, ið

har var, ganga menn og teir ikki so fáir, til tess teir

tekkja tríati menn, har glitra skjoldir fagrir og prýði-

ligir hjáhiiar, oxar og spjót, og var hetta lið hermans-
ligt til útsjóndar. Teir síja, at ein maður gekk fyri,

stórur og reystligur í reyðum kyrtli, hevði skjoldur

tvílitan, bláan og gulan í hvðrjari helft og stórt hðgg-
spjót í hendi; teir tóktust har kenna Sjúrð Tollaksson.

Næst honum gekk ein førligur maður í reyðum kyrtli

og hevði reyðan skjoldur; fyri vissum tóktust teir kenna
hendan, at tað var Tórður lági; hin triði maðurin hevði

reyðan skjðldur við mansbílæti og stóra ðxi í hendi,

og tað var Geyti reyði. Leivur og Gilli fóru nú skjótt

heim í búðir sínar; Sjúrður og hinir komu biátt eftir

hagar og vóru teir allir væl vopnaðir. Tróndur gongur
úr búð síni ímóti Sjúrði og liði hansara, og mangir
menn fóru við honum, og hansara menn allir við vopn-
um. Leivur og Gilli hðvdu fáar menn ímóti, hvat

Tróndur og hansara lið hðvdu, og tað gjðrdi mestan
munin ímillum teirra, at av Leivs monnum vóru fáir

einir, ið hðvdu vopn. Tróndur og frændur hansara

gingu at flokki Leivs og GiUa; t^ mælti Tróndur: »so
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er nú háttað, Leivur fostri, at lier eru komnir frændur
mínir, ið brádliga máttu fara úr Føroyum fyri ikki

langa tíð síðani; nú kann eg ikki tola, at vær frændur
skulum vera kúgaðir av tykkum báðum, tær og Gilla;

her eru nú tveir kostir fyri tykkum úr at velja : annar
er hann, at eg dømi einsumallur ímillum tykkara, men
veljið tit ikki henda kostin, vil eg ikki leggja teir í

haft, men lata teir fara fram ímóti tykkum sum teír

sjálvir vilja.« Leivur og Gilli síja, at teir eru ovfá-
mentir ímóti Tróndi og hansara liði nú á sinni, og teir

velja tí tann kost at geva allar sakir teirra millum til

dóms Tróndar, og hann kunnger strax dóm sín og sigir,

at hann mundi ikki síðari verða vitrari at gera taðav:
*tað er avgerð mín,« sigir Tróndur, »at eg vil, at

frændum mínum skal loyvast at vera í Føroyum, hvar
teimum líkar, tó at teir hava áður verið riknir burtur
hiðani úr oyjum, men bøtur skal hvorgin parturin
leggja ; ræðið her í Føroyjum vil eg hava tað skifti á,

at eg havi ein triðjung, Leivur annan og synir Sig-

mundar hin triðja; hetta ræði hevir leingi verið fyri

ovund og tannabiti. Tær, Leivur, vil eg,« sigir Tróndur,
»bjóða barnfostur og fostra upp- Sigmund son tín; tann
góðvilja vil eg enn sýna tær.'- Leivur svarar: ^^tað vil

eg, at fyri barnfostranini, ið tú hevir boðið okkum,
skal Tóra ráða og avgera, hvort hon vil, at sonur
hennara skal fara til tín ella vei-a heima hjá okkum.«
Nú skiijast teir so statt; og tá ið Tóra frætti um barn-
fostranina, svaraði hon: »tað kann vera, at mær er

annar hugur aftur um hetta enn tær, og vil eg ikki,

um eg skal r<áða, halda Sigmundi syni mínum frá teirri

uppfostran, ið honum býðst, tí at mangt tykir mær,
Tróndur hevir frain um flestar menn.«

Hvussu Leivur var Sjúrði Tollakssyni at bana.

Tá mælti Leivur: »langt hevir Tróndur tó sæð
fram, tá ið hann beyð okknm barnfostur, og tað má eg
kenna tær um, Tóra; — tað verður Sigmundi, syni

okkara, at deyða, er hann hjá Tróndi, tá ið nakað
kemur ímillum okkara og Sjúrðar.« »Ikki ætli eg, hann
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skal vera har leingi hiðan ífrá,« sigir Tóra : »nú er

tíðin komin, at vit skulum fara til Eysturoyar, og at

tú finnur Trónd fosturfaðir tín;« oll konia tey á samt
um hetta.

Nú fer Leivur og tey oll, sjey fólk á báti, og
konia til Eysturoyar; tað tók inn um dagin hjá teimum,
og teir vóru illa sjódálkaðir, men Tóra var turr. Tey
ganga niðan til húsa í Gotu, og Tróndur fagnar teimum
væl og letur kynda eldar fyri Leivi og monnum hans-

ara í framhúsinum, men Tóra var leidd utar í stovuna,

og sonur hennara Sigmundur var har hjá henni; hann
var tá níju ára gamalur og av fittastu dreingjum at

síja. Móðir hansara spurdi, hvat Tróndur hevði lært

hann, men hann segði seg hava lært allar saksøkingar
og rættargang um peningabøtur fyri seg og aðrar ; tað

lá alt greitt fyri honum. Tá spyv hon, hvat fostur-

faðir hans hevði lært hann av heilógum lestri. Sig-

mundur segðist hava lært pater noster (faðir vár) og
kreduna (trúnna); hon segðist vilja hoyra tað, og hann
gjordi so, og henni tókti hann syngja pater noster

nokulunda til lítar, men kredo Tróndar Ijóðaði soleiðis:

Gangi eg ei eina út,

fýra mær fylgja,

fimm Guds einglar;

beri eg bøn fyri mær,
bøn fyri Krist,

syngi eg sálmar sjey;

síji Gud yvir luta mín!

Og í tí sama kemur Tróndur inn í stovuna og spyr,

hvat tey tala um. Tóra svarar, og sigir, at Sigmundur
sonur hennara hevði flutt fram fyri henni teir lærdómir,
ið hann hevði kent honum, »og tykir mær,« sigir hon,

»at kredo hans er ongum Iíkt.« »Tað er so háttað við

tí, sum tú veitst,« sigir Tróndur, »at Kristus átti tólv

lærisveinar ella fleiri, og kundi hvor teirra sína kredu;
nú havi eg mína kredu, men tú hana, ið tú hevir lært,

og kredurnar eru mangar og kunna vera rættar, um tær
ikki eru eins ljóðandi,« tey geva nú upp at tala longur
um hetta. Um kvoldið var teimum ailur beini veittur

og var drukkið dúguliga, og Tróndur var ógvuliga

kátur; hann biður reiða til teirra í stovuni og gera

ból á gólvinum. Leivur sigir, at tað bar væl til. Tóra
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sigir, at hon vildi, at Siginundur skuldi siga Iienni frá

ferðuni sínuni og liggja hjá henni um náttina. »Ta5
fer ikki at bera til, tí tá sovni eg ikki í nátt.« »Hetta
fert tú tó at veita niær, Tróndur mín,« sigir hon, og
80 varð, at drongurin kom at liggja hjá teimum.
Men Tróndur átti sær eina lítla skemmu, o<i har svav
hann altíð og drongurin hjá honum og fáir aðrir menn;
Tróndur fór nú í skemmu sína, og tá var liðið langt

út á nátt. Leivur ætlar sær at sova og leggur seg

niður undir og vendur sær burtur frá konu síni; hon
skúgvar undir hann millum herðarnar við báðum
hondum og bað hann ikki sova; »standið upp,« sigir

hon, »og farið runt um Eysturoy í nátt og gerið hvort
far lamið, so at lað ikki er sjóført.« Teir so gera;
Leivur var kunnigur har í hvorjari vík ; teir meiðslaðu har
hvort fljótandi far, so nt einki var sjóført. Teir sova
ikki um náttina, men fóru upp snimma á morni, og
Tóra og Sigmundur fara boint oman til báts, men
Leivur gekk inn í skemmuna at heilsa Tróndi og
siga honum takk fyri <2Óðnn fagnað, »og Tóra vil, at

Sigmundur skal fara við henni.& Tróndur hevði sovið

lítið um náttina og scgði, at tað skuldi vera av ongum,
at Sigmundur skuldi fara haðani. Leivur gongur skund-
iliga til báts, og Tróndur tóktist nú glogt síja ráð Leivs
og Tóru og biður húskallar taka eina skútu, sum hann
átti, og at nógvir menn skuldu skunda sær í hana.

Teir so gera, men kclbláur sjógvur fossar inn í hana,

so teir verða fognir, tá ið teir aftur komast á land;

men einki far or har á oynni, sum er farandi við, og
Tróndur má verða har veiandi, hvort honum tykir tað

gott ella ilt. Leivur fer beina leið heim og savnar tá

menn til sín, og or hotta dagin framman undan, sum
Sjúrður og Tórður skuldu finnast har.

Nú er at siga frá Sjúrði Toilakssyni og Tórði, at

teir búgvast hoiman ífrá tann dagstevnda dagin og
hann eggjar teii* til at vera skjótar. Tórður sigir, at

sær tykist Ui'rd um at fara; »og ætli eg,« sigir hann,
»at tú ert feigur, at tú skundar so hart undir hesa
ferð.« »Ver nú ikki so Iøgin,« sigir Sjúrður, >og ver

ikki so ræddur, hvar eingin vandi er; vær skulum tó

ikki halda av at fara á ta stevnu, sum vær hovun) áður
sammælt um.« »Tú skalt ráða,« sigir Tórður, »men
ikki kemur tað óvart á meg, um vær komum ikki allir

I
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heilir heim aftur í kvoId.« Teir fóru tólv saman á
eini skútu og væl vopnaðir; teir hovdu storm um dagin
og hættuligar streymar at fara um, men sluppu væl
undan og komu til Skúvoyar. Tá segði Tórður, at hann
vildi ikki fara longur. Sjúrður segði, hann vildi fara

niðan til húsa, tó at hann fór einsumallur; Tórður
segði, hann mundi vera feigur. Sjúrður gongur upp á

oynna, hann var í reyðum kyrtli og hevði bláan tigla-

mottul um herðar, hann var gyrdur við svorði og hevði

hjálm á hovdi. Hann gongur upp á oynna, og tá ið

hann nærkast væl húsunum, sær hann, at allar hurðar
vóru aftur; kirkjan, sum Sigmundur hevði latið gera,

stóð í túninum beint yvir av durunum, og tá ið Sjúrð-

ur. kom upp ímiUum sethúsini og kirkjuna, tá sær hann,.

at kirkjan er opin, og at ein kona gongur frá kirkjuni

í reyðum stakki og hevði bláa kápu um herðar. Sjúrð-

ur kendi, at tað var Turið húsfrúin og snýst ímóti

henni; hon heilsar honum blídliga og gongur at einum
træ, ið lá í túninum; har setast tey á træið; hon vil

horva at kirkjuni, men hann vildi horva at stovudur-
unum og frá kirkjuni, men hon fekk ræði og venda
tey sær bæði ímóti kirkjuni. Sjúrður spurdi, hvat fólk

har var komið. Hon segði, at har var fánient. Hanu
spurdi, um Leivur var har; hon segði hann ikkl vera
har. >>Eru synir tínir heima?« sigir hann. »Tað man
vera,« sigir hon. »Hvat hava teir talað um sak okkara
síðani?« sigir Sjúrður. »Tað hovum vær talað um,«
sigir hon, »at ollum osum konufólkum tykist best um
teg, og lítið mundi verið til hindurs fyri mín part,.

hevði tú verið óbundin.« »Stórt eydnuspell hevir tá

verið mær fyri,« sigir Sjúrður, »og kann tað eisini

skjótt so skipast mær, at eg aftur eri leysur.« ^Tað-

er, sum tað verða má,« sigir hon, og í tí vildi hann
benda hana inn at sær og fevndi um hana, men hon
togaði tiglam.ottulin til sín, og í tí var hurðin latin upp,.

og lít leyp ein maður og hevði drigið svórð í hendi,.

og tað var Hæri Sigmundarson; og tá ið Sjúrður sær
hetta, smoyggir hann sær niður úr motlinum og varð
so leysur, men Turið situr eftir við motli hansara. Nú
koma fleiri menn út, og Sjúrður loypur oman eftir

vollinum. Hæri trívur eitt spjót upp og loypur oman
á vollin eftir honum, og hann verður skjótastur; hann
skjýtur við spjótinum eftir Sjúrði, og tá ið Sjúrður
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sær, at spjótið stevnir honum beint millum herðar,

kastar hann sær niður á vollin fram eftir rommum, og
spjótið flýgur tá frain yvir hann og stedgaði í volli-

num. Sjúrður cr skjótur aftur upp á føtur, trívur

spjótið og sendir tað aftur, og kemur tað Hæra á miðj-

una, og fekk hann skjótt bana. Sjúrður loypur tá oman
í stíggin, men Leivur kemur at har sum Hæri lá, men
snýst skjótt haðan ífrá og loypur haðan oman á egg-

ina og út av henni har sum hann kom at, og er tað

sagt, at bergið er fimtan favnar hogt niður í fjoruna.

*)Leifr kom standandi niðr, hann hleypr til skips {)eirra

bræðra, ok er Sigurðr {)á kominn at skipinu, ok ætlaði

at hlaupa út á skipit; en Leifr lagði {)á sverði til lians

á síðuna, en hann snaraðist við honum, og gekk sverðit

á hol, at {)ví er Leifr hugði. Sigurðr hljóp f)á út á

skipit, ok letu frá landi, og skildi {)ar með {)eim. Leifr

geingr upp á eyna til manna sinna, ok biðr {)á skjótt

fara til skipa: »ok skulu ver halda eptir {)eim.« Peir

spyrja, hvart hann h«3fir spurt lát Hera eðr fundit Si-

gurð; hann kveðst eigi mundu mart frá segja at sinni.

Peir hlaupa á tvo skip, ok hafði Leifr áttatigi manna.
Peir Sigurðr koma at landi í Straumsey, ok hafði Si-

gurðr stýrt skipinu, ok var fáorðr við {)á. En er hann
geingr upp af skipinu, spurði Pórðr, hvart hann mundi
mjok sár vera. Hann kveðst {)at ógjorla vita. Sigurðr
geingr at naustvegginum, er {)ar var nær sjónum, ok
leggr {)ar hendr sínar á upp, en {)eir ryðja skipit, ok
gánga síðan upp til naustsins, ok sjá at Sigurðr stendr

{)ar, ok var pá stirðnaðr ok dauðr.

*) Tey orð, ið enn koma, erii prentað eftir tí forníslendska upp-
havstexiinum.
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l^rymskviða

eða Hamarsheimt
Trymskvæði.
(Føroysk týðing.)

Vreiðr vas f)á Vingf)órr,

es hann vaknaði
ok síns hamars
of saknaði;

skegg nam at hrista,

skor nam at dýja,

reð Jarðar burr
umb at J)reifask.

Ok hann J)at orða
alls fyrst of kvað:
»heyrðu nú, Loki!
hvat eg nú mæli,

es eigi veit

jarðar hvergi
ne upphimins:
áss es stolinn hamri!«

Gengu {)eir fagra
Freyju túnn,

ok hann f)at orða
alls fyrst of kvað:
»muntu mer, Freyja!
fjaðrhams Ijá,

ef ek mínn hamar
mættak liitta?«

Freyja kvað:

>>Pó mundak gefa J)er,

J)ótt ór gulli væri,

ok {)6 selja

at væri ór silfri.«

Vreiður var tá Vingtórury
ið hann vaknaði
og sín hamar
tá saknaði;

skeggið risti hann,
syfti hár sítt,

tók Jarðar sonur
til at trilva.

Og hann tað orðið

allarfyrst segði

:

»Hoyr nú tú, Loki:
hvat eg nú mæli,

ið aldrin til barst

foldum á

ella í himni:

hamar frá ási er stolin!«

Gingu teir fðgru
Froyju at hitta,

og hann tað orðið

allarfyrst segði:

»Vilt tú mær, Froyja!

tín fjaðurham líggja,

at eg mín hamar
aftur kann heinta?«

Froyja mælti:

»Var hann av gulli,

við gamni eg lænti,

av silvuri fullgjordur,

tii fekst hann tó.«

Fló J)á Loki
— fjaðrhamr dunði —

,

unz fyr útan kom
ása garða
ok fyr innan kom
jotna heima.

Fleyg tá Loki
— fjaðurhamur dundi —
til hann kom utan fyri

Ásagarðar,
til hann kom innan fyri

Jatnaheim.
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Pryinr sat á haugi,

I)ursa dróttinn,

greyjum sínum
guUbónd snøri

ok morum sínum
mon jafnaði.

Prymr kvað:

»Hvat es með ásum?
hvat es með álfum?
hví estu einn kominn
í jotunheima ?«

Loki kvað:

»Ilt es með ásum
ilt es með álfum;
hefir pú Hlóriða

hamar of fólginn?«

Prymr kvað:

»Ek hefi Hlóriða
hamar of fólginn

iítta rostum
fyr jórð neðan;
hann engi maðr
aptr of heimtir,

nema færi mer
Freyju at kvæn.«

Fió pá Loki
— fjaðrhamr dunði -
unz fyr útan kom
jotna heima
ok fyr innan kom
ása garða

;

mætti hann Pór
miðra garða,

ok kann ))at orða
alls fyrst of kvað:

Hefir pú ørindi

sem erfiði?

Trymur sat á heygi,

tussa drottur,

gullbond hongdi
á hundar sínar,

javnaði faxið

á fylum sínum.

Trymur mælti:

»Hvussu veit ásum
og álvum við?
hví einsamallur
í Jatnaheim?«

Loki mælti

:

»Ringt er hjá ásum,
ringt er hjá álvum;
hevir tú fjalt hin
hamar hjá Lóriða*)?«

Trymur mælti:

»Fjalt eg havi
Lóriða hamar
átta mílir

undir mold;
hann eingin maður
aftur heintar,

utan hann førir

mær Froyju til konu.«

Fleyg tá Loki
— fjaðurhamur dundi —
til hann kom utan fyri

Jatnaheim,
til hann kom innan fyri

Ásagarðar;
møtti hann Tóri
í miðjum garði,

sum tað orðið

allarfyrst segði:

»Var títt orindi

eydnuverk?

•) Lðriði = Tórur.
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segðu á lopti

long tíðindi:

opt sitjandi

sogur of fallask,

ok liggjandi

lýgi of bellir.*

Sig tú á lofti

long tíðindi:

ofta hin sitandi

soguna gloymir,

ofta hin liggjandi

lygnarboð ber.«

Loki kvað:

Hefik erfiði

ok ørindi:

Prymr hefir {)ínn hamar,
{)ursa dróttinn;

hann engi maðr
aptr of heimtir,

nema hánum færi

Freyju at kván.«

Loki mælti:

»Endað verk
er orindi mítt:

Trymur hevir hamar tín,

tussa drottur;

hann eingin maður
aftur heintar,

utan hann førir honum
Froyju til konu.«

Ganga {)eir fagra

Freyju at hitta,

ok hann {)at orða
alls fyrst of kvað:
»bittu {)ik, Freyja!
brúðar líni:

vit skulum aka tvau
í jotunheima.«

Ganga teir fogru
Froyju at hitta,

og hann tað orðið

allarfyrst segði:

»Bint tú teg, Froyja!

við brúðarlíni:

vit skulu aka bæði
í Jatnaheim.«

Vreið varð {>á Freyja
ok fnásaði,

allr ása salr

undir bifðisk,

stókk {)at et mikla
men Brísinga

:

»mik veiztu verða
vergjarnasta,

ef ek ek með {)er

í jotunheima.«

Vreið varð tá Froyja,

illa hon fnýsti,

tann heili salur

skalv harvið,

brast tá hitt dýra
Brísingamen*)

:

»Meg kant tú nevna
mannfýsna,
um eg aki við tær

í Jatnaheim.

Senn váru æsir

allir á {)ingi

Saman vóru æsir

allir á tingi

i

*) Hin nógv gitni dýrgripurin,

Froyja bar á bróstinum.
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ok ásynjur
allar á niáli,

ok of {)at reðu
ríkir tívar,

hve J)eir Hlóriða
hamar of sætti.

og asynjurnar
allar á máli:

um tað ráddust
ríkir tívar

Lóriða hamar
aftur at heinta.

Pá kvað I)at Heimdallr,
hvítastr ása
— vissi hann vel fram
sem vanir aðrir —

:

»bindum ver Pór pá
brúðar líni,

hafi hann et mikla
men Brísinga!

Látum und hánum
hrynja lukla

ok kvennváðir
Oi kne falla,

en á brjósti

breiða steina,

ok hagliga

of liofuð typpum!

Pá kvað {)at Pórr,

J)rúðugr áss:

»mik munu æsir

argan kalla,

ef ek bindask læt

bniðar líni.«

Orðaði tá Heimdallur,
av ásum bjartastur
— visti hann væl fram
sum vanir aðrir —

:

»Bindum vær Tór tá

við brúðarlíni,

beri hann á brósti

Brísingamen!

Latið við belti

lyklar ringla

og konu klæði

á knæið falla,

men á brósti

breiðar steinar,

setum upp hár hans
snotiliga.«

Tá mælti Tórur,
treystur ásur:

»Meg kunna æsir

ómenni kalla,

um eg vil bindast
við brúðarlíni.«

Pá kvað {)at Loki,

Laufeyjar sonr:
»{)egi ^ú, Pórr!
])eira orða;

l^egar munu jotnar
ásgarð búa,

nema |)ii J^ínn hamar,
Joer of heimtir.«

Bundu J>eir Pór l^á

brúðar líni

Mælti tá Loki,

Leyvoyar sonur:
»Tegi, tú, Tórur!
til teirra orð;
brátt munu jatnir

Ásgarð búgva,
um tú ei hamar tín

aftur heintar.*

Bundu teir Tór tá

við brúðarlíni
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*)og við tí breiða
Brísingamen.

Lótu við belti

lyklar ringla

og konu klæði
á knæið falla,

festu á bróstið

breiðar steinar

og snotiliga

hárið upp settu.

Mælti tað Loki,
Leyvoyarsonur

:

»Tær skal eg fylgja
sum terna tín,

vit skulum aka báðar
í Jatnaheim.«

Brátt vóru havrarnir
riknir heim,
skjótt settir fyri,

skuldu væl renna;
bjorg brotnaðu,
brann jorð í loga,

ók Óðins sonur
í Jatnaheim.

Tá mælti tað Trymur,
tussa drottur:
»Standið upp, jatnir!
og stráið bonkin!
nú føra teir mær
Froyju til konu,
Njarðar dóttur
úr Nóatúnum.

Ganga her at garði
gullhyrndar kýr,
oxar alsvartir

jotni at gamni;

*) Hiðanifrá bara í føroyskari
týðing.

fjold eigi eg av mentum,
fjold eigi eg av gripum
eina mær Froyju
í tykir vanta.«

!
Enn var tað liðið

j

lítið út á kvoldið,
og var jotnum
ol fram borið;
ein át hann oxa,
átta laxar,

allar tær krásir
fyri konurnar settar,

Sivjar*) maður tríggjar
drakk tunnur av bjóri.

Tá mælti tað Trymur,
tussa drottur:
»hvar sást tú brúður
bíta hvassari?
ei sá eg brúður
bíta breiðari,

ella meiri mjoð
moy drekka.«

Ei sat undir orðinum
óvitug terna,

ræður hon jótni

orðum at svara:
»ikki át Froyja
í átta dagar,
svá var hon ovurfús
eftir Jatnaheimi.«

Leit undir línið,

lysti at kyssa,

men hannstokkinngjognum
endlangan saL*

»hví eru ovurhvoss
eygu Froyju?
tykir mær úr eygum
eldur brenna.«

•) Siv æt kona Tór».

6a
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Ei sat undir orðinum
óvitug terna,

ræður hon jotni

orðum at svara:

»ikki svav Froyja
í átta nætur,

svá var hon ovurfús
eftir Jatnaheimi.*

Inn kom hin arma
jatna systir,

ið brúðargávu
biðja tordi:

»rætt tú mær av hondum
ringar reyðar,

um tú vilt ognast
ástir mínar,

ástir mínar,

alt mítt yndi!«

Tá mælti tað Trymur
tussa drottur:

»berið inn hamar
brúður at víga,

leggið Mjollnir

á moyar knæ.

vígið okur saman
við Várar*) hendi!«

Læði nú Lóriði

lystiliga í barmi,

tá við hórðum huga
hann hamarin foldi;

Trym drap hann fyrstan^

tann tussa drott,

ættina hjá jotni

lamdi hann alla.

Drap hann ta avgomlu
jatna systur,

hana, ið brúðargávu
biðið hevði;

hon fekk smekk
fyri skillingar,

og hamars hogg
fyri ringa hóp.

Svá kom Óðins sonur
aftur at hamri.

*) Vár æt ein ásynja; hon lýðir

á eiðir manna og tey settar-

mál, ið konur og kaliar gera
sin ámillum.

Nðkur orindi úr Háamáli (Hávamál).

Gáttir allar,

áðrenn inn tú gongur,
skulu varliga skoðast;

tí at óvist er at vita,

hvar óvinir fyri

í skjóli sita.

Vápn síni

skal ei maður volli á

fet ganga fram um;
tí at óvist or at vita,

nær manni á vegum úti

tarvast spjótið at troyta,
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Betri byrði

ber ei maður breytum á

enn mannavitið mikið;

betri enn ogn
tykir tað í ókunnum stað,

tað ertiltak hans, iðtreingir.

Smalurnar tað vita,

nær tær skulu heim,

og ganga tá av grasi;

men óvísur maður
kann sær aldri

maga mál.

Árla skal vakna
hann ið annans nians

fæ ella fjor*) vil vinna

;

sjaldan liggjandi úlvur
lærbitan fær
ella sovandi niaður sigur.

Ganga skal,

skal ei gestur vera
altíð í einum stað

;

leiður verður alvinur,

um hann leingi situr

annans mans pollum á.

Betri er egið búgv,
um lítil er búnaður,
heima er hvor sín harri;

•) fjor = lív.

um tvær geitir er oll ognin
og ein trong smátta,

tað er tó betri enn bøn.

Um tú vinin eigir

og tú honuni væl trýrt

og tú vilt av honum nýtslu

nýta:
sinni skalt tú við hann

blanda
og gávum skifta,

fara at finna ofta.

Um tú eigir annan
og tú honuni illa trýrt,

vilt tú av honum tó nýtslu

nýta:
fagurt skalt tú við hann

mæla,
hava fals í huga
og løna svik við lygn.

Ungur var eg forðum,
ferðaðist eg einsamallur,

fór eg tá viUur av veginum;
eyð mær tóktist eiga,

tá ið eg annan fann:
maður er mans gaman.

Doyr fæ,

doyggja frændur,
doyr hann sjálvur somu-

leiðis;

eg veit ein,

ið aldri doyr:
dómur yvir deyðan mann.

6a*
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Brot úr gomlum føroyskum logskipanum

og skjalsbroYum.

Úr rættarbót Magnusar konys Hákunarsonar (Lagabøtara),

Givin á váj'i ár 1273.

Magnús með Guðs miskunn Noregs konungr son

Hákonar kongs sendir ollum Guðs vinum í Færoyjum
kveðju Guðs ok sína.

Fyrir Guðs miskunn ok svá lilýðni, er ver hafum
her sem í oðrum stoðum roynt um várt ríki af várum
J)egnum, J)á høfir oss at hugleika um nauðsynjar várra

j[)egna, ok af J)ví viljum ver, at allir menn viti, at ver

hofum játtat yðr ok staðfest með bøn yðra ok allra

hinna bestu manna ráði, at her skulu ganga slík log

sem gengr um oll Gula-f)ings log, utan bvinaðar bólkr

skal standa eftir J^ví sem sjálf yðar bók váttar áðr.

Eigi viljum ver, at sýslumaðr iiefir fieiri lensmenn enn
ij. Pessa rettarbót viljum ver gefa yðr, oss ok for-

eldrum til sáluhjálpar, at hvervetna sem sektir kunna
til at faila, {)á skai af sakaroja-i ij lutir niðr falla, en

J)riðjungr af I)ví, bókin ákveðr, uppi vera. Pat hafum
ver ok lofat yðr, at tvau skip {)au, sem yðr eru hent-

ast, skulu ganga millum Noregs og Færoyjar

Úr tí gamla >seydabrævinum< frá c. 1300 og úr ti

fylgibræví, sum fylgdi við.

(Úr fylgibrævinum): Hákon með Guðs miskunn
Noregs hertugi, son Magnúsar kongs hins kórónaða,
sendir oUum monnum í Færoyum kveðju Guðs ok sína.

Andligr faðir ok várr hinn kærasti vin, herra Erlendr
biskup í Færoyjun), ok herra Sigurðr logmaðr af Hjat-

landi, sem ver hofum til yðar sent, teðu oss af almúgans
hálfu um {)á hluti, sem j^eim f)ótti um búnaðarbólkinn
á skorta; ok af {)ví letum ver í })essi fjogur bloð saman-
setja {)á skipan, sem ver hafum með hinna bestra manna
ráði {)ar á gort, eptir {)ví sem ver væntum at almúganum
skal mest vera til gagns. En um kristindómsbólkinn
kunnum ver eigi aðra skipan á at gera nú at sinni,

en hann standi eptir {)ví sem virðuligr herra faðir

várr hinn kórónaði let saman setja ok hann fekk í

hendr lierra Erlendi biskupi ok landsbókin sjálf váttar.
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(Úr sjálvum seyðabrævinum): Núliggja
haglendi saman utan garðs, ok eigu ij menn hvárr sín

haga, ok gengr sauðr ór annars haga ok í hins, ok
verðr J)ar hagfastr, ok telr hinn at, er J)ann haga á.

Pá taki sá sauð sinn allan, ok beri í sinn haga. Nú
gengr J)essi sauðr aptr í {)ann haga, er hann var brot

ór borinn; ok svá annat sinn, ok {)riðja sinn. Falli

J)essi sauðr úgildr f)eim, er á. Utan hinn vili taka

leigu fyrir haga sinn, xx álnir fyrir sauða mórk hverja.

En ef hann viU eigi leigu taka, J)á skal hinn, er sauð

á, bjóða honum kaup á hálfum sauðinum við sik. Nú
ef hann vill hvárki kaupa ne leigu taka, f)á føri hinn

sauð sinn ór haga ser at hagræðum, ok hafi ór innan

xij mánaða. Nú vill sá, er sauð á, hvárki leigu bjóða

ne selja {)eim, er hagann á, falli sauðr úgildr sem áðr.

I>ar skal sauð ofan reka, sem hann er hagfastr, ok
rettum upp halda hverr eptir sauða magni; enn ef

oðru vísu er gjort, bøti konungi iij oyrum silfrs, en

hinum skaðabót eptir logum, er sauðinn á, ef skaði verðr

at. Nú ef menn eru at samrett, ok eigu f)ar margir
menn sauð saman, {)á merki hverr lamb eptir pvi sem
á ær til, ok hyggi at hve margar tvílembr eru. Ok
svá ef úkunnr sauðr er í {)eirri rett, f)á hyggi sauða-

menn at, hversu margar, er lomb hafa, ok merki hverri

lamb, er eigi er geld. Enn ef einnhverr mismarkar
sauð í {)essarri rett, f)á hafi sá sauð sinn, er á, {)egar

rettar kenningar koma til, eða annan sauð jafngóðan.

Enn sá se engu sekr, er mismarkaði í samrett.

Brcev, skrivað á Vidareidi ár 1404.

Ollum monnum J)eim sem {)etta bref sía eður hoyra

senda Brynjolfr Porbergsson, prestur í Sandoy, Jón
ólafsson, Svein Magnússon, iðgrettumenn í fyrr nefndri

Sandoy, kveðju Guðs ok sína kunnigt gerandi, at f)at

er oss viturligt, at Arnbjorn Gudleiksson, sem átti

Guðrunu dóttur Sjúrða Hjalt í Finngarðinum til ektar

konu, hann átti Húsavík ok Dal, so mikit semtilHúsa-
víkar lá, ok í Skálavík ok í Skarfanesi ok Sandi so

mikit sem undir Húsavík hefir ligið, ok at áður nefndur

Arnbjorn átti skilgitin son ok dóttur með fyrr nefndri

Guðrunu, ok het Sjúrður ok hann erfði fyrr nefndan

Arnbjorn, feðr sín, ok {)á orfði systir skilgitin áður

nefndan Sjúrð, bróður sín, ok })á bleif hon deyð, ok {)á
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var oftnefnd Guðrun nestarfi eftir skilgitna dóttur

sína, ok ei vitum ver annað sannari fyr Guði her um,
ok til sannenda her nm settuin ver vár innsigli fyr {)eita

bref, er gjort var á Viðareiði leygardagin nestan eftir

Benediktusmessudag anno domini mo cccco quatuor.

BrceVj skrivað í Kirk/ubø ár 1412.

Ver Jóan, með Guðs náð biskup í Føroyjum kenn-
umst með J^essu váru brefi, at ver eruni so ofureins

(danskt fyri : á samt) orðit með erligan mann Harald
Kálfsson, lógmann í Føroyum, um hálfa v. mork jarðar,

er liggur á Sandi í Sandoy, er Nikka-jarðir eru kallaðar

ok síra Haraldur Siggason hafði ólogliga út sett, ok
for t)ví at fornefndur Haraldur Jogmaður vili ekki

søkja með logum undan heilagri kirkju ok oss fornefnda
jorð, |)á skal hann ok hans erfingjar eiga hagan allan,

sum til fornefnda jorð liggur, ok hólm ok heimabeiti

ok ruddstaðir í Brekkum yfir Sanda húsum í ueðra ok
í erfa ; heiman frá kleifagarði ok út at Seyrum J)at oss

ok heilagri kirkju til hoyrir, en ver ok kirkjan skulum
eiga oll onnur lunnindi til fyrrnefnda jorð. Var f)etta

brev skrifað í Kirkjubø undir várt innsigli anno domini
mo cccco xij.

Bræv, skrivað % Havn krossmessuaftan 1479,

Pess kennumst ver Jorundur Skógdrífsson, log-

maður í Føroyjum, Búi Petursson, konungs hirðmaður,
Jóan Ólafsson, svorin logrettumaður í sama steð (dan-

isma fyri : stað) með {)essu váru opna brefi, at ver sá-

um ok yfirlásum {)at bref, er so Ijóðaði orð eftir orð,

sum her stár (danisma fyri: stendur) : Ok til

sannenda her um, {)á heingjum ver forskrifaðir menn,
Jorundur Skógdrífsson, logmaður, Búi Petersson, Jóan
Ólafsson vár innsigli for {)etta transskriftabrev, sum
gjort var í Tórshafn Helga Kross aftan anno domini
mo cdo Ixxixo.
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HVAÐANi eru kvæðir og kvæ'wayrkiiig komin til

Føroya? Hava vit fingið »fólkavísuna« iir Noreg? Ella

úr Hetlandi, suni vit í so langar tíðir hovdu saniband
við og sum vit hava fingið so nógv annað frá? Ella

heldur úr báðuni stoðum? Ella kanska eisini úr Is-

landi? Ella hava kvæðir ikki í summar mátar á teirra

ferð úr einum landi í annað lagt vegin um Føroyar,
so at vit ikki eina hava fingið frá oðrum, men eisini

givið oðrum ? Nær og í hvussu langar tíðir er hesin

skaldskapur komin til okkara og undir hvorjum viður-

skiftum? Og nær stóð hann í hægsta blóma her á

landi? Og nær og hvaðani er hin »føroyski« dansurin,

ið hevir borið kvæðini, komin til okkara? Kann einki

ætlast um aldurin hjá teimum ymisku kvæðunum? Hvar
finna vit nakað at lialda um í okkara ætlan í so máta?
í málinum ella í oðrum? Hvussu mong av okkara
kvæðum eru yrkt her á landi? Og hvaðani hava tá

hesi heintað evni síni? Úr útlendskum sognum og
sogum ella úr tilburðum heima hjá okkujn sjálvum?
Hvussu mong av okkara kvæðum hava vit bara fingið

yvirført úr oðrum londum? Hvussu hevir henda yvir-

førsla gingið fyri seg? Hvat læra kvæðini okkum um
okkara samband við útheimin í miðold? I hvat mál
kunna tey upplýsa fyri okkum tað lív, sum okkara
forfedrar hava livað í miðoldini og seinni út eftir?

Gongur tað gjognum tey føroysku kvæðini eitthvort

drag ella lyndi, sum ikki í sama mál finst aftur í

fólkavísunum í hinum norðurlondunum og sum kanska
sýnir okkum eitt eyðkent føroyskt fólkalyndi? Ella

skortar okkara kvæðum, á hin bógvin, eitthvort drag,

ið hesar hava, og hvat kann henda skortan í so máta
upplýsa? Ein nøgd av spurningum reisist, sum enn

langtfrá kunna greiðast nokulunda til lítar. Ein stór

og vokur uppgáva bíðar her eftir at verða loyst. Eitt

arbeiði væl hóskandi fyri ein Føioying at farið undir!
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Tann skaldskapsgreinin, ið menn nevna fólkavísuna,

var í miðoldini víða kend og nýtt, ikki eina í Norður-
londunum, men eisini í oðrum londum, mest í Týsklandi,.

Hálandi, Onglandi og Skotalandi. Hjá norðurfólkunum
var fólkavísan ein sonn felagsogn, sum sýnir okkum
tann sterka andliga felagsskap teirra miUum í miðold-

ini, sum tað politiska arbeiði ofta kundi arbeiða uppá
at avtaka.

Nær hesin skaldskapur er komin upp og nær liann

er komin til Norðurlondini, vita vit ikki. Menn halda

seg finna fólkavísuna í Onglandi longu í 11. old á

á dogum Knút kongs hins stór.n. Longu í fyrru helft

av 12. old mundi fólkavísan vera kvoðin í Danmork,
halda teir. Dansurin (hiii »føroyski«) er komin til

Norðurlondini úr Frakhmdi, ivaleyst um Ongland (og

Skotaland); liann stóð í hægsta blóma í Fraklandi í 12.

old, í Onglanái daosaðu tey ha nn longu um hetta

mundið. Longu um ár 1200 sýnist at vera tikið til

dans og kvoðing á Ishindi. Tað er ikki óteinkjandi, at

menn hava kvoðið fólkavísur í Norðurlondum, áðrenn
teir kendu dansin.

Um ár 1200 man tí liesin skaldskapur mestur
hava verið kendur í Føroyum, helst longu í 12. o!d.

Og hvussu leingi hevir hanii síðan átt innivist í

Fjroyum, við lívskraft til nt skjóta nýggjar runnar?
Yvirførsia av úílendskum fóikavísum til Føroya

við málsligari tilevning og umvoling man ikki liava

funnið stað eftir trúbótarskeiðið. T. d. hava bæðl
Súsonnuvísan og Brúðarvísan (báðar úr Cassubens
sáimabók frá ár 1666) og tær prentaðu donsku kempu-
vísurnar (t. d. Peder Syvs) verið nýttar í Føroyum í

teirra danska hami. Og Svend Grundtvig hevir úr
Føroyum fingið uppskriftir av donskum fólkavísum^
utan at tær hava borið merki av prentaðum kempuvísu-
bókum og suMí tí mugu ætiast at hava verið tiknar 1

brúk í Føroyum í teirra danska hami, áðrenn slíkar

bøkur funnust her, kanska í 16. old. Kanska eru Jón
Árasons íslendsku Ljómur tann síðsti útlendski skald-

skapur, ið Føroyingar hava upptikið við málsligari til-

evning (og her er tann málsliga umvolingin ófullkomin;
um tað annars er so, at Ljómurnar hava verið munn-
liga goymdar í Føroyum í tí hami, vit kenna frá lít-

gávuni av Jensen presti).
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Harafturímóti hevir nýyrking av fólkavísiim

funnið stað í Føroyum langt eftir ta katólsku líðina.

Vit hava t. d. átt eitt kvæði um Magnus Heinason
(eittans orindi er eftir av tí), og kanska hevir tráðurin

í heilum verið spunnin víðari iíka niður til Jens Chri-

stian Djurhuus, Pól og Jákup Nolsoy og til okkara
dagar (jvf. J. Patursson: Gunnleygskvæði). í ollum
follum hevir tann serligi skapnaðurin av fóikavísuni,

sum hádingsvísan, (láttayrkingin) er, verið nógv nýttur
í tey síðstu tvey hundrað av árum. I Noreg og Danmork
sýnist fólkavísan ikki at hava skotið nýggjar runnar
eftir trúbótarskeiðið og eisini har at hava enda sínar

dagar í hádingsvísuni. Tað, sum hevir givið hcila

hesum skaldskapinum so nógv longri lívsaldur í Før-
oyum enn aðrastaðni, er dansurin hjá okkum, hann
sum fall burtur aðrastaðni. Tað er ikki lætt at meta
tann stóra týdning, sum hesi lívsterku kvæðir hava
haft til varðveitan og goyi.nan av okkara móðurmáli
niður ígjognum trongar tíðir; og okkara ríki kvæða-
skattur man leingi fara at vera tann keldaii, sum før-

oyskt bókmál eigir at drekka sær styrki og ynging úr.

Eftir eini kritiskari útgávu av ollum okkara kvæðum
eiga vit allir harðliga at leingjast.

Ein yrking, sum tann ið vit eiga í okkara kvæðum,
sum í so mong hundrað av árum hava Ijóðað á fólksins

vorrum og goymt tess mál, er so fullnational sum
nokur yrking kann vera tað. Og hetta lagið broytist

ikki av tí, at ein stórur partur av hesum kvæðum ikki

upprunaliga er yrktur í Føroyum, men yvirførdur
higar við málsligari umvoling.

Summi av kvæðunum heinta sær evni antin frá

persónunum í tí gamla gudaheiminum (Lokkatáttur,

jvf. or. 13 í Jatvarðskvæði) ella frá teim úrgomlu felags-

germansku kappasognunum (Brynhildar táttur, Dvorga-
moy), onnur finna evnistilfarið í ymsum leivdumav gaml-
ari Asatrúgv og í teim kristnu heiligmannasogunum
(Skrímsla, Ólavur Riddararós, Signild og dvórgurin,

Harpu ríma, Mariu vísa, Sankti Niklas, Rudisar vísa,

Silvurlín, Torkils døtur). Ein rættiliga stórur partur av
kvæðunum tekur evnið úr teirri sop.m verð, sum tær

íslendsku sogurnar, ella er beinan vegin yrktur npp
úr sjálvum teim skrivaðu sogubókum (Alvur kongur,

Jallgríms kvæði, Jómsvíkingar, Sigmundarkvæði, sum
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ikki er yrkt upp úr teirri skrivaðu Tróndarbók, Kjart-

ans tættir, Galtatáttur, Jatvarðs ríma). Nokur av
okkara størstu og kraftabestu kvæðum taka evni úr

gomlum miðaldarsognum syðri í Evropu (Óluvu kvæði,

Runsivalsstríð; kvæðini um Ásmund Aðalsson og Her-
mund illa munu verða yrkt upp úr íslendskum sogu-

bókum um sama evni). Onnur taka evnið úr tátíðar-

lívinum (Margretu kvæði, Brúnsveins vísa, Faðir og
dóttir, Harra Pætur og Elinborg).

Tað kann tykjast, at tey kvæðir munu vera tey

elstu, sum heinta evni síni úr gamlari gudaverð og
ásatriígv ella úr teim elstu felagsgermansku kappasogn-
unum. Herum kann tó einki sigast fyri vist. Summir
halda t. d. Brynhildar tátt at vera yrktan ikki fyrr

enn seinni helvt av 14. old og seinni enn Margretu
kvæði, sum helst man vera yrkt í fyrru helft av 14.

old. Fleiri kvæðir við evnum úr somu verð sum tær
íslendsku sogubøkurnar tykjast vera ógviliga gomul
(t. d. Tormann skald, Sigmundarkvæði), meðan tey flestu

av teimum, ið heintað evnið úr skrivaðum sogum,
helst munu teljast millum tey yngri, summi millum tey

allaryngstu. Tess seinni slík munu vera yrkt, tess

størri grund er til at trúgva, at tey eru yrkt í Før-
oyum. Við hesum er ikki sagt, at ikki eisini rættuliga

gomul kvæðir kunna vera yrkt her. Tað ið ger tað

ógviliga torført at døma um aldurin hjá teim ymisku
kvæðunum, er, at vit ikki nú hava kvæðini í teirra

upprunaliga skapnaði ; aftratyrkingar, umskrivingar og
samanblandingar finna stað, ting úr einum kvæði eru
íðuliga flutt inn í onnur kvæðir, av misgávum ella við

vilja. Vit eiga kvæðir, ið næstan allar vegir eru upp-
bygd av orindnm úr fleiri av okkara bestu kvæðum,
og sum tí, í teirra núverandi hami, mugu teljast millum
tey ungu (t, d. Ríki Álvur). Eitt óoriginalt og tí ungt
men tó kraftagott kvæði er t. d. Einars ríma (við

teirri hugagóðu frásogn frá sjóferðini, sum eyðkennir
fleiri føroysk kvæðir).

Um byggingina av fólkavísuni er at siga, at eyð-
kent fyri versið*) í henni er, atfýra liðireruítí
(»Signild slóg sín vev so fast« ; ella minni reint:

»Hvort skalt tú ríða, Ólavur mín«, »Bornini gráta á

*) vers ei* nor : regla.
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foldum«). Tvey fýraliðavers knýtast við 7'imi saman til

tað tviregluta drindið (Risin og bóndin leikaðu leik ' risin

vann og bóndin veik). Hetta er ivaleyst tað elsta

órindið í fólkavísuni. Síðan er vaxið um hetta tví-

regluorindið, annaðhvort á tann hátt, at annað versið
ella nakað av tí er tikið uppaftur, ella mest á tann hátt, at

niðurlagið verður tvíflættað (Út kom hann Steffan,

hann leit seg í eystan — og tað sigi eg av sonnum —
ovalaga glógvar tann stjornan reysta — med ollum
Guðs heiligu monnum). Niðurlagið trýdeilist síðan,

síðsta reglan í tí skiftist í tvey og bert fyrra helftin

ber upp á rím við niðurlagsregluna frammanfyri, meðan
seinna helft er utan rím. Soleiðis:

Heima situr moyggin ein

— spanga belti um búk —
við so miklan trollagleim
— við alnalangan dúk;

tær fellur so væi í lag í dag, mín jomfrú!
Ut av hesum skapast so umbroytingin frá tviregluorind-

inum til órindið við fýra reglum: Fyri tær tvær fyrstu

niðurlagsreglurnar setast reglur, ið føra kvæðatextin
víðari fram, meðan síðsta niðurlagsregla verður stand-

andi sum niðurlag fyri heila orindinum ; annað og fjórða

vers í orindinum bera so upp á rím, meðan fyrsta og
triðja ikki longur krevja rím (t. d. Arla var um morg-
unin sól tók fagurt at skína Marita snúðist av hall-

ini út ! við fylgismoyggjar sínar Lat meg sova á tín-

um armi, ríka jomfrúva). Hetta orindið við fýra versum
elia reglum er tað mest nýttað. í Jósveins vísu hevir

orindið 6 vers, og ber fyrsta vers uppá rím við annað,
fjórða við fimta, meðan triðja og sætta ríma saman.

—

At leingja um niðurlagið hevir Føroyingurin haft góðan
hug til, bæði tað tvíflættaða og hitt; ofta er niðurlagið

bygt sum eitt heilt órindi fyri sog.

Rímið í kvæðunum er endarím. Tó kennist

bókstavrím á stoðum, sum t. d. í niðurlaginum til Sjúrðar-

kvæði : G-rani bar gullið av heiði
|

brá hann sínum
brandi av reiði; jvf. niðurlagið til og fyrsta orindið av
Koralds kvæði (sum eisini er merkiligt í tí, at oll

versini ríma við endarími) : Ríkaldur ræður for lang-

ari lund
;

og keisarin fyri Saxlands grund
;

við ástum
leiddi lystugt sprund \ mætur unti menjar grund, og
niðurl.: Mær var list og leik í lund

\
lat tær sorgir
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mildna fund i skulu so byrja á bønastund
i

bíða mín, tú

hitt væna sprund. Eisini finst bókstavrím í flest ollum
orindum í Skrímslu. Oftast er fult samljóð í ríminum,
sum tá ið menn nú á dogum yrkja (t. d. líð— tíð;

sinni— minni) ; men ikki sjaldan er tað ófullkomið sam-
Ijóð, soleiðis at annaðhvort eina sjálvljóðini bera upp
á rím (líð — vív ; Buðla — skugga) ella eina hjáljóðini

(land— biðlavond ; fang — ring).

Virðið í kvæðunum er ógviliga ójavnt. Summi
hava lítið at týða, men nógv eru av hogum virði. iHug-

lagið í teimum røkkur líka frá tí sterka og krafta-

góða (mest í frásognum frá bardogum og sjóferðum),

ofta bara buldrandi og innantóma, til tað mjúka og
yndisfulla og til tað merkiliga fagra huglagið í »Dvorga-
moy« her í bókini.

Sum eitt lítið bílæt av andslívinum í farnar dagar,
hava vit umframt eitt úrval av kvæðum upp í hesa
bók tikið nakrar eyðkendar sagnir. Tað er eyðvitað, at

tað, ið er okkum goymt utanfyri tann bundna stílin,

ikki í sama mál sum kvæðini ber merki av teirri gomlu
tíðini. Lyktarskinið frá sognunum ber ikki so langt
sum tað frá kvæðunum. Ein yrking í bundnum stíli,

sum er 500 ára gomul, ber okkum, munnliga goymd, í

ikki so lítlum muni boð frá tonkum og kenslum tá á

dogum. Ein sogn, sum er 500 ára gomul, gevur okk-
um, munnliga goymd, kanska bara afturskinið frá manna
hugsan fyri 1—200 ár síðan.

1 summum sognunum tykjast vit at hoyra eitt

síðsta afturljóð frá tí gamla sogustílinum.
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Sjúrðar kvæði.

Annar táttur: Brynhild.

1.

Eg havi eina rímu hoyrt,

gjord er í grønari h'ð,

tað var fyrst í fyrndini,

tað brast í Buðlans tíð.

Viðgangur:
Grani bar gulHð av heiði,

Grani bar gull av heiði,

brá hann sínum brandi av reiði,

Sjúrður vann av orminum,

Grani bar gullið av heiði.

2

í fornum dogum kongur ráddi,

Buðla skulum var nevna,

átti sær so væna dóttir,

borin til gott at evna.

Kongur ræður fyri langari lund,

bjarti Buðlin kallast,

tívin telur málm og ring

við sínar hirðir allar.

4.

Nevnd var onkadóttir hans

gjognum grøna h'ð,

kallast Brynhild Buðla dóttir,

tað hit væna vív.

5.

Nevnd var onkadóttir hans

gjognum grøna lund,

kallast Brynhild Buðla dóttir,

tað ynniliga sprund.

Brynhild situr á Hildarfjalli

hon er dóttir Buðla,

teir sogdu so frá í bragdar tátti,

Ijós fann av henni skugga.

Brynhild situr á Hildarfjalli,

mitt í faðir síns veldi,

Ijómin skein av axlagrein,

tað var sum at h'ta at eldi.

Brynhild situr í stólinum,

kembur hon sítt hár,

fínt er tað sum silki,

gull ber litur á.

9.

Brynhild situr í salinum,

sum ríkir ganga inn,

ongan tykir Buðla dóttir

vera javnh'ka sín.

10.

Hana bóðu mangir menn,

konga synir og jalla,

Bynhild var so biðlavond,

hon segði teir burtur allar.

11.

Tað var reystur kongurin,

sveipar hann seg í skinn,

so gongur hann í høgaloft

fyri dóttir sína inn.
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12.

Hoyr tað mín hin sæla dóttir,

tú elvir mær miklan vanda,

at tú noktast hvorjum manni,

ið tær býðst til handa.

13.

Hvor leingi viltú, dóttir mín,

eyka mær ta sorg,

at tv noktar hvonn at eiga,

higar kemur í borg?

14.

Tegið, tegið, faðir mín,

tær talið ikki svá:

ikki er komin hin veldigi harri,

ið mær er sámi at fá.

15.

Ikki er komin hin veldigi harri,

ið mær er sámi at fá,

eystan fyri londini,

har stendur mín hugur á.

16.

Sjúrður heitir sami maður,

Sigmundar svein,

tað var hin unga Hjórdís,

hon bar hann í heim,

17.

Undarliga hevir tú

tær ástir við tær lagt,

at tú unnar mannin tann,

ið tú hevir ikki sætt.

18.

Tað hava mær nornur skapt,

liggur í brósti trá,

níggju vetur unti eg Sjúrð,

eg ei við eygum hann sá.

19.

Til tess svaraði kongurin,

hann drekkur mjoðin reina:

hvat er hann Sjúrður frægari

enn aðrir kongsins sveinar?

20.

Hoyr tað mín sæla dóttir,

tað sigi eg tær enn

:

hvat er hann Sjúrður frægari

enn aðrir kongsins menn?

21.

Tað er Sjúrður frægari

enn aðrir kongsins menn,

tí hann fellir heidningar

hundrað um í senn.

22.

Tað er hann Sjúrður frægari

enn aðrir kongsins garpar,

saðil hans og brynja hans,

tey glógva sum guUið bjarta.

23.

Hoyrt havi eg frásagt

snildu hans eg bragdi,

tá ið hann tann frænarorm

við svorðinum niður lagdi

24.

Hoyrt eg havi frá tí sagt,

ikki var eg hjá,

tá hann vann tann frænarorm,

á Glitraheiði lá.

25.

Tá ið hann vá tann frænarorm,

á Glitraheiði lá,

mikið mundi Sjúrður

gullið ognast tá

26.

Sjúrður vá tann frænarorm,

tí er hann so ríkur,

eingin maður á Húnalondum
honum kann vera líkur.

27.

Hoyr tað mín sæla dóttir,

legg nú til tess ráð,

hvussu vit skulum tann mikla

mann
av sínum landi fá.
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28.

Tú skalt lata mær salin

í oyðum mórkum gera,

við so lítlari tænastu

skal eg harinni vera.

29.

Tú skalt seta mær gullstólin

í oyðumork at stá,

sum teir kunna dvórgar tveir

best víð rúnum slá.

30.

Sum teir kunna dvórgar tveir

best við rúnum slá,

bæði við royk og váðaloga,

sum salinum brennur á.

31.

Hesin sami váðalogi,

hann man meg so verja,

eingin uttan Sjúrður frægi

har torir á at herja.

32.

Hann læt henni salin tann

í oyðumork so gera,

við so h'tlari tænastu

hon fór harí at vera.

33.

Han læt henni salin tann

í oyðum morkum slá

bæði við royk og reyðan loga,

sum salinum brennur á.

34.

Og so miklan váðaloga

læt hann harum vera,

sum teir kundu dvórgar tveir

best við rúnum skera.

35.

Og so miklan váðaloga

læt hann harum slá,

ikki máttu dvórgarnir

við svikunum ná.

36.

Arla var um morgunin,

sólin roðar í fjoll,

tað ríður so mangur edilingur

í Buðla kongsins holl.

37.

Arla var um morgunin,

sólin bráar í brún,

ríða so frægir edilingar

í Buðla kongsins tún.

38.

Ríða so frægir edilingar

í Buðla kongsins tún,

Brynhild situr í stólinum,

hon ber gull á brún.

39.

Buðli kongur í salin gongur,

biður frúgv við svari

:

komin er hann Gunnar kongur

niðan úr Júka garði.

40.

Hoyr tú Brynhild, dóttir min,

gera skaltú tað,

komin er hann Gunnar kongur,

honum sigir tú ja.

41.

Buðli kongur á gólvi stendur,

styðjar seg við borð,

Brynhild unga, dóttir hans,

hon talar ikki eitt orð.

42.

Brynhild seg úr stóli lyfti,

glógvar í guUi reyð,

skundaði sær av Buðlans borg,

hon gongur á Hildarheyg.

43.

Grímur og Hógni Júkason,

teir møttust á grønum vólli,

moyjar hvukku í Hildarsali^

tá skelvur høga Buðlans hóll.

7*
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44.

Grímur og Hogni Júkason,

teir slógust við bitrum brandi,

Brynhild situr í váðaloga,

mitt í faðirs síns landi.

45.

Settist aftur í gyltan stól,

hon smílist undir lín:

hvor, ið heldur á váðalogan,

hann skál vera mín.

46.

Brynhild situr í gyltum stóli,

tað hit væna vív,

dregur hon Sjúrð av óðrum
londum

sær til sorgar tíð.

47.

Sjúrður vaknar árla morgun,

telur frá sínum dreymi,

so var hann í víggi førur,

sum áin rennur í streymi.

48.

Meg droymdi, at Grani

í reyðum loga stóð,

fyri honum á grønum vólli

rann so mikið blóð,

49.

Meg droymdi, eg sat á Grana baki,

eg spardi hann ei at koyra,

fyri honum á grønum volli

so niikil rann mannadroyri.

50.

Meg droymdi, tað brastlindin mín,

gull og búgvið belti,

meg droymdi, at mítt góða svorð

á gyltum hjálmi smelti.

51.

Sjúrður klæðist árla morgun,
hann ber lov og prís,

hann gekk í sín urtagárð,

og mangt var hann har vís.

52. 1
Tað sógdu honum ígðurnar,

uppi sitja í lund:

væn er Brynhild Buðla dóttir,

hon stundar á tín fund.

53.

Tað sogdu honum villini fuglar,

uppi sótu í eik

:

væn er Brynhild Buðla dóttir,

hon væntar á tín leik.

54.

So frætti tað Sjúrður

eystur í sítt land:

Brynhild situr á Hildarfjalli,

hon er biðlavond.

55.

Árla var um morgunin,

sólin skein so víða,

hann talar til Víggrím Gunnars-

son,

tú saðla mær hestin fríða.

56.

Út var loystur gangarin,

ið Sjúrður skuldi á ríða,

hann var prýddur við skarlak

niður á miðal síðu.

57.

Út var leiddur gangarin

undir hallarvegg,

hann var prýddur við skarlak

niður á hóvarskegg.

58.

Gullbúnar handskanar
dregur hanh sær á hand,

so ríður hann Sjúrður

beina gótu fram.

59.

So reið Sjúrður Sigmundarson

víðan vegin fram,

gyltir leika ringarnir,

hans góði gangari rann.

I
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60.

Tólv gullringar

hevði hann haríhjá,

drottningaringin reyða

setti hann omaná.

61.

Tólv gullringar

dregur hann sær á hand,

síðan kvittar nýtur drongur

á Buðla kongsins land.

62.

So gongur hann Grani

á gróti sum á voll,

sh'kur kemur ikki aftur

á Buðla kongsins holl.

63.

So gongur hann Grani

á gróti sum á sand,

eingin kemur tíh'kur

á Buðla kongsins land.

64.

Hann reið sær so niðarlaga

við Júka gorðum fram,

úti stendur hon Grimhild

við so mangan mann.

65.

Úti stóð hon Grimhild

við so mangan mann,
við báðum sínum hondunum
hon í hans teymar rann.

66.

Við báðum sínum hondunum
hon í hans teymar rann,

tí hon sá ikki á hestbaki

ein týðuligari mann.

67.

Tí svaraði Sjúrður Sigmundar-

son,

kinnar ber hann so baldar

:

eg visti ta onga kvinnu vera,

mín gangara tordi at halda.

68.

Sjúrður, stedga tíni ferð,

og tala nú við meg,

eg eigi mær so væna dóttir,

ið ást vil leggja við teg.

69.

Eg stedgi ikki mínari ferð,

alt meðan mín gangari rennur,

eg fari mær á heygin fram,

sum váðalogin brennur.

70.

Eg stedgi ikki mínari ferð,

mín gangari rennur í lund,

eg fari mær á heygin fram

at skoða tað væna sprund.

71.

Tað er enn sum ofta fyrr,

biðlar fara at fríggja,

eingin tordi longur fram,

enn váðalogan at síggja.

Merkismaður orðum talar,

tungan mælir at inna:

hvór ið heldur á váðalogan,

hann skal ta jomfrú vinna.

73.

Grímur ríður á grønum voUi,

kinn ber hann so balda,

hann vendi sínum hesti frá,

tá ið hann skuldi í bálið halda.

74.

Sjúrður frægi til orða tekur,

frá man frættast víða

:

eg beri tað merki í mín skjold,

eg skal nú harí ríða.

75.

Eingin reið á Brynhildar heyg

uttan Sjúrður snari,

gekk um royk og vádaloga

hann og hestur hans Grani.
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76.

So stígur hann Grani

á foldina fast,

innarlaga við heygsdir

tá hóvsporið brast.

77.

So stígur hann Grani

drístuliga fram,

heitur var tá eldurin,

ið Sjúrði um lendar brann.

78.

Sjúrður kvittar á Brynhildar heyg,

sum eingin tordi fyrr,

við sínum svórðinum
kleyv hann heygsdir.

79.

Og við sínum svorðinum

kleyv hann lokur frá,

sá hann hvar tað væna vív

í herklæðum lá.

80.

Sjúrður frægi í salin gongur,

víða um seg hyggur,

sær hann hvar tað væna vív

eina í seingini liggur.

81.

Hann sá hvar hit væna vív

í herklæðum svav,

hevði hann upp sín bitra brand,

hann sprettir brynju av.

82.

Vaknar upp Brynhild Buðladóttir,

hon hyggin um seg leit:

hvor átti henda bitra brand,

ið brynju av mær beit?

83.

Upp vaknar hon Brynhild,

víða um seg sær:

hvór er sá hin djarvi drongur,

ið sprettir brynju av mær?

84.

Sjúrð skaltú nevna meg,

Sigmundar svein,

tað var drottning Hjórdís,

hon bar meg í heim.

85.

Riðin eri eg av oðrum londum
higar nú til tín,

Sjúrður heiti eg Sigmundarson,

veldiga søta mín.

86.

Brynhild setist upp undir seg,

smílist undir h'n:

ver vælkomin av oðrum londum
higar nú til mín.

87.

Hoyr tað Sjúrður Sigmundarson,

hvor vísti tær leið

gjognum royk og váðaloga,

at tú higar reið?

88.

Tað sógdu mær fuglar tveir

gjognum grøna lund:

væn er Brynhild Buðladóttir,

hon stundar á tín fund.

89.

Tað sogdu mær fuglar tveir

har á mínari leið:

væn er Brynhild Buðladóttir,

tí eg higar reið.

90.

Hoyr tað Sjúrður Sigmundarson,

ver nú ei so bráður,

gakk tær fyrst í faðir míns garð

og tak av honum ráð.

91.

Svaraði Sjúrður Sigmundarson,

bæði var vænur og vitur:

tú hevir so lítil góðráðini

av faðir tínum tikið.
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92.

Tú hevir so leingi Brynhild

stundað á mítt mál,

eg fari ikki til faðir tín

at taka av honum ráð.

93.

Hann legði sínar ástir saman
við tað mentar sprund,

tá var Ásla Sjúrðardóttir

gitin á teirri stund.

94.

Bh'ður legði hann armarnar

yvir Brynhildar háls,

eg svorji tann eið á míni trú,

har býr ikki undir fals.

95.

Tólv gullringar

legði hann henni á fang:

hetta skal vera tað fyrsta

várt elskógar band.

96.

Tólv gullringar

legði hann frúnni á fang,

síðan legði hann omaná
tann dýra drottningaring.

97.

Tólv guUringar

setti hann henni á arm:

hetta skal vera tað annað
várt elskógar band.

98.

Tað var Sjúrður Sigmundarson,

skortar hann ei fíggjar,

bindur upp í Brynhildar flættu

gullringarnar tríggjar.

99.

Tað var Sjúrður Sigmundarson,

skortar hann ikki eyð,

hann var sær i moyjarsali

mánarnar sjey.

100.

Brynhild, tak mær saðil og boxl,

ring og brynju síða,

eg havi h'til orindi

burt annanstað at ríða.

101.

Sit tú heldur her við frið

og leika við mær í talvi,

Júki kongur dóttir eigir,

so sterk við trollskum alvi.

102.

Tú mant verða av aldri ungur,

lívið mann teg tróta,

tú mant ognast Guðrunu,

mín mant tú ikki njóta.

103.

Tað tykir mær undarligt,

sh'kt skal meg ikki henda,

eg mann ikki mínar ástir

frá tær Brynhild venda.

104.

Svaraði Brynhild Buðladóttir,

tekur um hjarta at køla:

Júki kongur dóttir eigir,

við ástir mann teg tøla.

105.

Hoyr tú tað nú Sjúrður,

eg gevi tær fingurguU,

ríð tú ikki til Grimhild,

tí hon er av svikum full.

106.

Hon fylgdi honum so langt á leið,

bað honum góðan dag:

far væl heilur og happadrjúgvur,

alt gangi tær væl.

107.

Tað var Brynhilð Buðladóttir,

bað honum góðan frið:

far væl heilur og happadrjúgvur,

alt gangi tær við.
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108.

Bæði heil og happadrjúgv

skiljast vit á sinni,

Sjúrður, goym væl hesi orð,

og legg tey væl í minni.

109.

Til tess svaraði Sjúrður,

hin gævuligi drongur:

aldri tú, mín veldiga søta,

mær úr huga gongur.

110.

Tað var Sjúrður Sigmundarson,

helt seg í saðilboga,

hann kyssti frúnna Brynhild

fast av heilum huga.

111.

Tað var Sjúrður Sigmundarson,

kom har ríðandi í garð,

úti sjálvur Buðli kongur

fyri honum var.

112.

Ver vælkomin Sjúrður

higar nú til mín,

drekk nú hvat tær betur h'kar

mjoðin ella vín.

113.

Lítið er mær um mjóðin tín,

allvæl minni um vín,

gev mær ungu Brynhild,

onkadóttir tína.

114.

Ver vælkomin Sjúrður,

tú tarvt ei boðini senda,

fullvæl eg tíni forlog veit,

hvor tær skal ganga til enda.

115.

Tú mant verða av aldri ungur,

lívið mann teg tróta,

tú mant ognast Guðrunu,

og Brynhild ikki njóta.

116.

Hevir tú Brynhild lovað trú,

væl mant tú vilja halda,

Guðrun blandar valmanna drykk,

tað man sútir valda.

117.

Undarlig eru tey orðini,

tað man meg ei henda,

eg man ikki mínar ástir

frá tíni Brynhild venda.

118.

Tí svaraði Buðli kongur,

tekur um hjarta at køla;

Júki kongur dóttir eigir,

við ástum man teg tøla.

119.

Tað tykir mær undarHgt,

og ei man tað meg ná,

at eg skal mínar ástir

frá tíni Brynhild slá.

120.

Hoyr tú tað nú Sjúrður,

ger tær ei ta skomm,
ríð tær ikki so niðarlaga

hjá Júkagorðum fram.

121.

Ríð tú ikki so niðarlaga

við Júkagarðar fram,

úti stendur hon Grimhild

við so mangan mann.

122.

Cti stendur hon Grimhild

við so mangan mann,
gjarna vil hon forvitnast,

hvórt tú ríður fram

123.

Gjarna vil hon forvitnast,

hvort tú ríður fram,

tí hon sær ikki á hestbaki

ein týðuligari mann.
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124.

Hann fylgdi honum so langt á leið,

bað honum góðan dag:

far væl heilur og happadrjúgvur,

alt gangi tær væl.

125.

Sjúrður reið á skógin burt,

alt fyri attan váða,

hann sá tað hit illa djór

berjast við bógvar báðar.

126.

Hann sá tað hit iUa djór

berjast við bógvar báðar,

eldin goysti, eitur spýði,

tá stóð lív í váða.

127.

Sjúrðiu* situr á Grana baki,

hann tykist ei leið at íinna,

Grani bæði beit og sló,

hann leitst til ymsa kinna.

128.

Hestin vilti hon undir honum,
hann mátti ei finna leið,

síðan mátti Sjúrður venda
til Júkagarðar heim.

1^9.

Burtur hvarv hit illa djór,

burt úr Sjúrðar eygum,
sá hann hvar ið Grimhild sat,

væl lógd við bondum beygum.

130.

Hann reið sær so niðarlaga

við Júkagórðum fram,

úti stendur hon Grimhild

við so mangan mann.

131.

Úti stendur hon Grimhild

við so mangan mann,
báðum sínum hondunum
hon í hans teymar rann.

132.

Sjúrður, stedga tíni ferð

og tala nú við meg,

eg eigi mær so væna dóttir,

ið ást vil leggja við teg.

133.

Væn er Guðrun dóttir mín,

hvar hon gongur inn,

rósur og so liljur,

tær lýsa av hennara kinn.

134.

Væn er Guðrun dóttir tín,

tað er tær væl betri,

hon er ikki meira Brynhild lík,

enn summar h'kist vetri.

135.

Gakk tú nú í hollina inn,

fátt verði tær á vási,

tú drekk so títt av dýrari krús,

tín gangari stendur í lási.

136.

Út kom frúgvin Guðrun
í einum stakki bláum,

flættað hár á herðar lá

við silkibondum smáum.

137.

Tað var Grimhild Júka drottning,

hon talar til dóttir sína:

gakk tú tær í kjallara,

tú blanda mjoð og vín.

138.

Gakk tú tær í kjallaran,

og blanda mjoð og vín,

og so mikið óminni

læt tú harútí.

139.

Tí svaraði Guðrun Júkadóttir,

tungu bar so snjalla:

hava tað, ið annar eigir,

tað mann lukkast valla.
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140.

Nógvir eru í vánim londum
konga synir og jalla,

girnast tann, ið onnur eigir,

tað man lukkast valla.

141.

Hon hevði upp sína høgru hond,

gav Guðrunu hogg á tenn,

blóðið dreiv í barmin niður,

sóu tað mangir menn.

142.

Tig tú Guðrun dóttir mín,

mangt má smæin h'ssa,

betri var tó sjálv at biðja,

enn góðan mann at missa.

143.

Guðrun gekk í kjallaran,

blandaði mjoð og vín,

og so mikið óminni

læt hon harútí.

144.

Alt so mikið óminni

læt hon harútí,

bar so inn fyri Sjúrð hin unga,

bað hann drekka til sín.

145.

Drekka fór so dýran dramm,
drakk av horninum leingi,

Sjúrður misti minni alt,

og bøta kann hann eingin.

146.

Drekka fór so dýran dramm,
drakk av horninum bjarta,

Sjúrður misti minni alt

og brúður úr buðlungs hjarta.

147.

Tá ið hann hevði drukkið,

greiddi han aftur ker,

hann mintist ei á frú Brynhild,

og ikki hvar hann er.

148.

Guðrun drakk tá afturímót

til tann dreingin mæta,

Sjúrði kom einki annað í hug,

enn Guðrunu vil hann hava.

149.

Tað er vonda frú Grimhild,

hon talar til dóttir sína:

gakk tú tær i skemmu inn

og reið fyri gesti tínum.

150.

Tað var Sjúrður Sigmundarson,

tók sær frú at festa,

snarliga læt til brúdleyps ætla,

hann læt ikki leingi fresta.

151.

Drukkið var teirra brúdleypið,

kátt var teirra lív,

gingu so bæði í eina song

Sjúrður og hans vív.

152.

Fimti vóru voxljós brend

fyri teim vønu eingjum,

kongurin og hirðin oll

fylgdu teim at seingjum.

153.

Sjúrður gekk í skemmu upp,

til Guðrunar vegin finnur,

frætti tað Brynhild á Hildarheyg,

nú rann henni ilt í sinni.

154.

Brynhild gekk av Hildarheyg,

táð hit væna vív,

kappin gisti Guðrunu,

men Sjúrður misti lív.

155.

Brynhild fyri munni mælir,

tár á kinni man fljóta:

ikki skal Guðrun Júkadóttir

tann avrekskappa njóta.
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156.

Brynhild fyri munni mælir,

sorgartíð skal eg kalla:

at hava tann, ið onnur ár,

tað skal lukkast valla.

157.

Árla var um morgunin,

tað roðar fyri sól,

fóru sær út á vatn at tváa,

fogur vóru fljóð.

158.

Árla var um morgunin,

sólin roðar í líð,

fóru sær út á vatn at tváa,

fogur vóru vív.

159.

Møttust tær á miðjari leið

Brynhild og Guðrun Júka,

onnur teirra gleði bar.

og onnur harmin sjúka.

160.

Møttust tær á miðjari leið

Brynhilð og Guðrun unga,

onnur teirra gleði bar,

og onnur harmin tunga.

161.

Brynhild tagdi, Guðrun sagdi,

hvor er snótin stríð:

hví man min bróðir Gunnar
kongur

ei ognast so vænt eitt vív?

162.

Tað var Guðrun Júkadóttir,

gjordi so mangt av fári,

ei hon vildi nýta tað vatn,

sum rann av Brynhildar hári.

163.

Hon gekk sær í ánna út,

sum fossurin rann stríður,

tí hon átti tann Sjúrð svein,

sum ein yvir allar ríður.

164.

Guðrun leyp á ánna út,

sum fossurin rann harður,

tí hon átti Sjúrð svein,

sum hovur yvir allar bar.

165.

Henda sama reyða ring,

tú sært á armi mínum,
gav raær Sjúrður Sigmundarson,

tað vann eg í stríði tínum.

166.

Tí svaraði Brynhild Buðladóttir

av so tungun stríði:

fyri títt orð skal Sjúrður doyja,

um eg verði á lívi.

167.

Tað at tú neytst tann mikla

kappa,

tað var ei mítt ráð,

eg hevði ást við Sjúrða lagt,

áður enn tú hann sá.

168.

Sjúrður hevir tín moydóm spilt

og brotið Buðlans frama,

ríkum kongi tú gavt teg í vold,

og nú havi eg tann sama

169.

Tú tarvt ikki falssnóta

brigda mær tað svá,

fyri títt orð skal Sjúrður doyja,

um eg liva má.

170.

Ikki óttist eg hóttur tínar,

tó tú ert í orðum stív,

sá er eingin í Júkagorðum,
ið ræður um Sjúrðar lív.

171.

Syrgjandi gekk frú Brynhild

í sín sal at sitja,

Gunnar kongur frægur og fúsur

hennar reið at vitja.
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172.

Brynhild gekk til seingina

á teirri somu grund,

nú tolir hon fyri Sjúrði

so vonda eina stund.

173.

Frætti tað Sjúrður Sigmundarson

á teirri somu stund,

sjálvur fór hann at vitja

hit ynniliga sprund.

174.

Tað er eingin hunskur riddari,

ið gjort hevir sum tú,

tú hevir svikið fljóðið tað,

tú fyrstur lovaði trú.

175.

Hoyr tað mín hin veldiga søta,

kenn mær einki um,

vendur var mær hugurin

frá hesum ástum tínum.

176.

Tað fyrsta Brynhild mundi
Sjúrð við eygum sjá,

tá mundi tað væna vív

eina unga dóttir fá.

177.

Til tess svaraði Brynhild

fyrst á orði tá:

berið mítt barn á ánna út,

eg vil tað ikki sjá,

178.

Tóku Áslu Sjúrðardóttir,

floyttu oman eftir á,

stórar áir og stríðir streymar

bóru hana londum frá.

179.

Mangur hevir høttur notið

fyri fagurt vív,

nú er komið at evstu stund,

at Sjúrður missir liv.

180.

Sjúrður var ein avrekskappi,

hann brá sítt svorð í droyra,

og honum voldu kvinnur deyða,

sum tær skuluð fáa at hoyra.

181.

Brynhild situr í sínum sali

við so tungum móði,

hvorki mátti mæla ella sitja

hit ynniliga fljóðið.

182.

Gunnar gekk í hóllina inn

við hvossum slíðraspjóti:

hann skal harðan deyða tola,

ið tær hevir gjort ímóti.

183.

Tað var hon Guðrun systír tín,

hon voldi mær tað stríð,

tí hon hevir tann Sjúrð svein,

sum ein yvir allar ríður.

184.

Brynhild lá í sínari song,

og Gunnar stóð fyri stokki,

yppist nú ráð av illari dáð,

so kaldur er kvinnu tokki.

185.

Ei fært tú nakað yndi av mær,
ei tarvt tú tað trá,

fyrr tú hevir tann Sjúrð svein

tikið burt londum frá.

186.

Hoyr tað mín hin veldiga søta,

tí vil eg einki trúgva,

at tú vilt honum Sjúrði unga
svik til handar snúgva.

187.

Gunnar so til orða tekur:

nú man tað so vera,

Sjúrður er mín heitbróðir,

eg kann honum einki gera.
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188.

Ei fært tú nakað yndi af mær,
ei tarvt tú tað vænta,

so leingi eg Sjúrð við eygum sær,

so seint man angur lætta.

189.

Hoyr tað mín hin veldiga søta,

tú elvir mær miklan vanda,

hvursu skal eg Sjúrð av h'vi fá,

sum einki svorð kann granda.

190.

Tí svaraði Hogni Júkason,

hann gjordist í kinnum bleikur,

tað eru fullir fimtan vetur,

síðan vær fremdum leik.

191.

Brynhild setist í gullstólin,

frá man frættast víða,

nú skulu teir Júkungar

burt á skógin ríða.

192.

Brynhild situr í stólinum,

spælir við gyltum knívi:

tit komið ei aftur í mína hoU,

meðan Sjúrður er á lívi.

193.

Hoyr tað Brynhild Buðladóttir,

legg sjálv til tess ráð,

hvussu vit skulum Sjúrð hin unga
av sínum lívi fá.

194.

Tit gevið Sjúrði salta krás

og hartil einki drekka,

ríðið so á skógin burt

alt fyri uttan ekka.

195.

Tú bið hann býta saðil,

tú bið hann býta hest,

hav tú svik í hjartanum,

tú lat sum tú kant best.

196.

Sjúrður gongur í hollina inn,

vænur er hann og vitur,

sum hon Brynhild Buðladóttir

fyri í stólinum situr.

197.

Sjúrður stendur á hallargólvi

við gyltan skjóld í hendi,

Brynhild unga Buðladóttir

eyguni frá honum vendi.

198.

Sjúrður so til orða tekur,

kappin tann hin reysti:

tá ið eg komi av skógi heim,

tá skal eg teg festa.

199.

Til tess svaraði Brynhild,

í tungu var hon snjoll:

eg lovi ikki tógva kongar

báðar í eini holl.

200.

Svaraði Brynhild Buðladóttir,

sorg um hjarta ber:

hoyr tað Sjúrður Sigmundarson,

tú festir ikki meg.

201.

Tá var rómur í buðlungs holl,

sveinar ríða út,

Brynhild sat eftir í gyltum stóli,

hon feilir tár á dúk.

202.

Buðli kongur til orða tekur

bæði av móði og ekka:

fáið Sjúrði bjálm og svorð

og hornið úr at drekka.

203.

Eingin unnar so óðrum væl,

at sínum av man hyggja,

ikki skal Sjúrður Sigmundarson

longur í heiminum byggja.
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204.

Tí svaraði Buðli kongur,

hann heldur á ringinum reyða:

hoyr tað Brynhild dóttir mín,

hví elvir tú Sjúrði deyða?

205.

Minnist tú Brynhild dóttir mín,

minnist tú ta tíð,

drótt tú Sjúrð av Norðlondum
ígjognum grøna h'ð.

206.

Minnist tú tað Brynhild,

sæla dóttir mín,

tú drótt Sjúrð av Norðlondum
á Hildarheyg til tín.

207.

Buðli kongur av sali gongur
henda morgun snimma,
eftir situr Brynhild

við hond upp undir kinni.

208.

Ríða teir á skógin burt,

Sjúrður í teirri ferð,

hann visti ei av svikunum,

teir hovdu í ráðagerð.

209.

Brynhild stendur í hollini,

sær hon út so víða,

Sjúrður frægi fyrstur og fremstur

fyri Júkungunum ríður.

210.

Brynhild settist í gyltan stól,

av so miklari pínu

møðig fellir hon tárini

á báðar armar sínar.

211.

Brynhild grætur møðiliga,

tað hit væna vív:

far væl Sjúrður Sigmundarson,

eg síggi teg ei á lívi.

212.

Ríða teir í skógin burt,

glaðir fyri uttan ekka,

teir góvu Sjúrði salta krás^

og hartil einki drekka.

213.

Drekka teir úr sínum horni

bæði títt og ofta,

eftir liggur Sjúrðar horn

heima á Júka lofti.

214.

Drekka teir úr sínum horni

alt fyri uttan ekka,

Sjúrður situr á Grana baki,^

nú lystir hann at drekka.

215.

Drekka teir úr sínum horni^

glaðir fyri uttan sút,

Sjúrður loysir hjálmabond,

hann stígur úr saðli út.

216.

Sjúrður sá ikki svikara vón^

hann steig úr saðli út,

skundaði sær at kelduni,

glaður fyri uttan sút.

217.

Sjúrður legðist at drekka,

sum vatn stóð fyri í brunni^

sjaldan hevir góður kvistur

sprottið av illum runni.

218.

Sjúrður legðist at drekka,

sum vatn stóð fyri í veit,

Gunnar átti mækan tann,

á Sjúrðar hálsi beit.

219.

Hogni stakk og Gunnar hjó

við hvossum slíðraknívi,

teir gjordu so mikið niðingsverk,.

teir tóku hann Sjúrð av lívi.
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220.

Hogni stakk og Gunnar hjó

mest av Brynhildar ráðum,

hevði hann vitað av svikum fyrr,

máður var hann fyri báðum.

221.

Tungan tók at mæla
bæði av illsku og reiði:

hevði eg vitað av svikum fyrr,

maður var eg fyri fleiri.

22'^

Tungan tók at mæla,

har hann lá á volli:

hevði eg vitað av svikum fyrr,

maður var eg fyri ollum.

223
Teir skiftu síni klæðini,

hvor við sínum lit,

ikki vildi Grani ganga,

tí hann hevði manns vit.

224.

Ikki vildi Grani ganga,

tí Gunnar honum reið,

fyrr enn hin snari Sjúrður

honum á herðar neig.

225.

Deyðan tóku teir Sjúrð svein,

førdu hann heim á skildi,

tað hevir so mangur latið h'v

helst av kvinnu veldi.

226.

Deyðan tóku teir Sjúrð svein,

lógdu Guðrunu á skeyt,

visti ei brúðnr, hon vaknaði,

fyrr enn blóð um beðin fleyt.

Visti ei brúður, hon vaknaði,

fyrr enn blóð á beði lá,

tað var ei so undarligt,

við sorg hon í tað sá.

228.

Vaknaði Guðrun Júkadóttir,

hon læt so orðum fara:

síðst mundi eg Gunnar kongur
svikini av tær vara.

229.

Guðrun setist upp undir seg,

strýkur sveita frá,

blóðigan kysti hon munnin tann,

á Sjúrðar hovdi lá.

230.

Tí svaraði Guðrun Júkadóttir,

tekur til orða svá:

eg skal hevna Sjúrðar deyða,

um eg liva má.

231.

Guðrun gekk í loftið fram,

hon fór úr stakkinum reyða,

alla sína ævina

syrgdi hon Sjúrðar deyða,

232.

Hoyr tað mín hin sæla dóttir,

syrg ikki Sjúrðar deyða,

Artala kongur í Húnalandi

skortar ei gullið reyða.

233.

Svaraði Guðrun Júkadóttir

av so tungum stríði:

tó skal eg hevna Sjúrðar deyða,

um eg verði á lívi.

234.

Brynhild hevði manga nátt

sovið á Sjúrðar armi,

nú hevði hon hans deyða volt,

kyk springur hon av harmi.

235.

Brynhild sprakk av harmi,

Sjúrður læt sítt lív,

tað man merkjast á ástini,

at Brynhild hon var fríð.
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236.

Brynhild sprakk av harmi

eftir Sjúrðar deyða,

teir bóru Guðrunu gull og fæ

og mangar ringar reyðar.

237.

Tað er satt sum talað er,

at mong er konan eym,

Guðrun gongur um allan heim,

hon heldur í Grana teym.

238.

Nú skal lætta Ijóði av,

eg kvøði ei longur á sinni,

so skal taka upp triðja tátt

og víðari leggja í minni.

Sjúrðar kvæði.

Dvorgamoy.

1.

Hálvdan kongur og Heiðrikur

hildu saman leingi,

kvittaðu norður í Ásgarðar

at hitta.Óðins dreingi.

Teir komu har so síðla tá,

seint til dags í skými,

leiddi á fagran moyjarsal,

gull bar litur á túnið.

3.

Eg reið mær á skógvin fram,

síðla dags í skými,

leiddi á fagran moyjarsal,

gull brann har í túni.

Eg stóð líð og langa tíð,

mín var h'tið kunni,

frúgvin bar upp orðum sjálv,

legði mær mál í munnin.

Eg stóð h'ð og langa tíð,

mín var h'til hyggja:

hvar eru fleiri fljóðini tey,

ið henda heygin byggja?

6.

Mær er faðir og móðir frá deyð,

so mínir brøður sjey,

eg havi ongan forlógsmann,

eina byggi eg her heyg.

7.

Mær er faðir og móðir frá deyð,

so mínar systrar báðar,

eg havi ongan forlogsmann,

so eina má eg her ráða.

Enntá skalt tú siga mær
tú dvorgamoyin snjalla:

hvussu hæt frúgvin móðir tín,

og hvussu skal eg teg kalla ?
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9.

Eg var fødd, tá ið dagur treyt,

síðla dags á kvoldi.

Ásla nevndi mín faðir meg,

hann ráddi í Óðins veldi.

10.

Eg var fødd, tá ið dagur treyt,

síðla dags í skými,

søkti hann mær tann teknar ring,

hann leiddi av rúnarstreymi.

11.

Mikil ódn og eystanduni

mínum var faðir at deyða,

Gunhild kallaðist móðir mín,

ið nógv átti gullið reyða.

12.

Vatnið rennur á víðum volli,

tað gekk fljóði í dreymi:

gullið liggur á botni niðri

á bráðurn rúnarstreymi.

13.

Legði eg hendur á frúnnar háls,

læt so orðum byrja:

hví situr tú so eina her,

tað er um fyrst at spyrja.

14.

Vatnið rennur á víðum voUi

niður av høgum fossi,

fyrri unti mær Sjúrður svein

guU og góðar kossir.

15.

Enntá skalt tú siga mær,
dvórgamoyin fríða:

hvussu heita garpar teir,

á henda skógin ríða.

16.

Silvur heitur sá kongason,

á henda skóg hevir troytt,

Álvur ber hans orð fyri meg,

eg havi honum einki skoytt.

17.

Vatnið rennur av høgum fjollum

eftir hvossum gróti,

ilt er at leggja ást við hann,

ið onga leggur ímóti.

18.

Tað er so vont í tínum landi,

har er veður og vindur,

betri er í glastriborg

tú ástir við meg bindur.

19.

Tað er so vont í tínum landi,

har er vindur og veður,

kemur so mangur ómildur

at ræna tykkara fæ.

20.

Gingu tey í glastriborg,

hans var h'til hyggja:

her mant tú fyri eygum sjá,

hvussu mong ið heimin byggja.

21.

Gingu tey í glastriborg.

hildu sær í hendur:

her mant tú fyri eygum sjá,

hvór vítt ið sólin rennur.

22.

Gingu tey í glastriborg,

hildu sær at teiti:

her mant tú fyri eygum hava

minni lutir og meiri.

23.

Her er klæði og føðsla mín,

gull og annar geiri,

her er hvat ið ynskjast vil,

minni lutir og meiri.

24.

Tu fært einki yndi av mær,
ei mátt tú tess stunda,

eg skifti ikki óðal mítt

burt á heidnar grundir.
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25.

So kom eg í henda heyg,

tað var mikil villa,

dvoljist eg her nakra tíð,

man eg kristni spiUa.

26.

So komst tú í henda heyg,

hann er av ongum iUur,

eg skal telja tær dagatal,

so fert tú ikki villur,

27.

Vilt tú ikki klæði sb'ta

eftir tann Dagmanns deyða,

eg skal lata tær onnur skera

sett við gullinum reyða.

28.

Vilt tú ikki klæði slíta

eftir tann Dagmann dýra,

eg skal lata tær onnur skera

sett við guUi fríða.

29.

Tí svaraði sveinurin,

sló tað upp í gleim:

frúgvin, Kggja mær fljótan hest,

meg listur at ríða heim.

30.

Stíg nú heilur á fljótan hest,

fátt verði tær at grandi,

sjaldan loysti faðir mín
henda falk úr bandi.

31.

Stíg nú heilur á fljótan hest,

íátt verði tær at meini,

tá ið tú kemur av skógi út,

tú vís mínum fola heim.

32.

Frúgvin sat í guUstóli,

hon hevði harm og pínu,

hin væna feldi møðig tár

á báðar armar sínar.

33.

Fylgdi hon honum so langt á leið,

til gotur tóku at skilja:

tað ið eg vendi aftur frá tær,

tað er ei við mín vilja.

34.

So rann folin alla nátt,

glaður á geklar slóð,

eldur feyk úr gronum hans,

tað gjorði Ijós í skóg.

35.

So reið sveinur alla nátt,

hans var gangari móður,

eldur dreiv úr nosum hans,

tað bar Ijós í skóg.

36.

Sveinur kom til hallar heim,

hann letur síni orð væl sníða:

frúgvin lænti mær fljótan hest,

hin dvorgamoyin fríða.

37.

Frúgvin situr í guUstóli,

hon vekir harm og pínu,

møðig fellir hon blóðig tár

á báðar armar sínar.
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Lokka táttur.

1.

Risin og bóndin leikaðu leik,

risin vann og bóndin veik.

Stev.

Hvat skal mær harpan undir

mína hond,

vil ikki frægur fylgja mær á

onnur lond.

2.

Eg havi lúkað treytir mín',

nú vil eg fáa sonin tín.

3.

Eg vil hava sonin frá tær,

uttan tú goymir hann fyri mær.

4.

Bóndin heitir á sveinar tvá:

biðjið Oðin fyri meg inngá.

5.

Heitið á Óðin Æsakong,
tá man goymslan gerast long.

6.

Eg vildi, mín Óðin væri til,

vita, hvussu goymslan ganga vil.

7.

Áður enn teir hovdu hálvtalað

orð,

tá var Odin inn fyri borð.

8.

Hoyr tú Óðin, eg tali til tín,

tú skalt goyma sonin mín.

9.

Óðin fór við sveini út,

brúður og bóndi bóru sút.

10.

Óðin biðjur vaxa brátt

akurin upp á eini nátt.

11.

Óðin biðjur vera svein

mitt í akri axið eitt.

12.

Mitt í akri axið eitt,

mitt í axi byggkorn eitt.

13.

Ver harí við onga pínu,

tá ið eg kalli, kom til mín.

14.

Ver harí við onga sút,

tá ið eg kalli, kom her dt.

15.

Risin hevir hjarta hart sum hom,
ripar nú fangið fult við kom.

16.

Ripar nú kom í fang á sær,
* og bitran brand í hendi bar.

17.

Og bitran brand í hendi bar,

hann ætlar at hogga sveinin har.

18.

Tá var sveini komin til sút,

byggkom kreyp úr neva út.

19.

Tá var sveini komin til pína,

Óðin kallar hann til sín.

20.

Óðin fór við sveini heira,

bóndi og bníður fagna teim.

21.

Her er hin ungi alvi tín,

nú er uppi goymsla mín.

22.

Bóndin heitir á sveinar tvá:

biðjið Hønir fyri meg inngá.

8*
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23.

Eg vildi, mín Hønir væri til,

vita, hvussu goymslan ganga vil.

24.

Aður enn teir hovdu hálvtalað orð,

tá var Hønir inn fyri borð.

25

Hoyr tú Hønir, eg tali til tín,

tú skalt goyma sonin mín.

26.

Hønir fór við sveini út,

brúður og bóndi bóru siít.

27.

Hønir gongur á grønari grund,

svanir sjey teir flugu um sund.

28.

Fyri eystan flugu svanir tveir,

niður hjá Hønir settust teir.

29.

Hønir biðjur nú vera svein

mitt í knokki fjoður ein'.

30.

Ver harí við onga pínu,

tá ið eg kalli, kom til mín.

31.

Ver harí við onga sút,

tá ið eg kalli, kom her út.

32.

Skrímsli loypur á grønari grund,

svanir sjey teir flugu um sund.

33.

Risin fell tá á sítt knæ,

tann fremsta svanin fekk hann har.

34.

Tann fremsta svanin hann av beit,

hálsin niður í herðar sleit.

35.

Tá var sveini komin til sút,

fjóður smeyg av kjafti út.

36.

Tá var sveini komin til pína,

Hønir kallaði hann til sín.

37.

Hønir fór við sveini heim,

brúður og bóndi fagna teim.

38.

Her er hin ungi alvi tín,

nú er uppi goymsla mín.

39.

Bóndin heitir á sveinar tvá:

biðjið Lokka fyri meg inngá.

40.

Eg vildi, mín Lokki væri til,

vita, hvussu goymslan ganga vil.

41.

Áður enn teir hovdu hálvtalað orð,

tá var Lokki inn fyri borð.

42.

Tú veist einki av mínari neyð,

Skrímsli ætlar mín sonar deyð.

43.

Hoyr tú Lokki, eg tali til tín,

tú skait goyma sonin mín.

44.

Goym hann væl, so sum tú kant,

lat ikki Skrímsli fáa hann.

45.

Skal eg goyma sonin tín,

tá mást tú lúka treytir mín'.

46.

Tú skalt lata neystið gera,

meðan eg man burtur vera.

47.

Víðan glugga sker tú á,

jarnkelvi legg tú har íhjá.

48.

Lokki fór, við sveini út,

brúður og bóndi bóru sút.
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49.

Lokki gongur eftir sandi,

sum skútan fleyt fyri landi.

50.

Lokki rør á ytsta klakk,

so er í fornum frøði sagt.

51.

Lokki hevir ei fleiri orð,

ongul og stein hann varpar fyri

borð.

52.

Ongul og steinur við grunni vóð,

snarliga hyggin hann flundru dró.

53.

Dregur hann eina, dregur hann
tvá,

hin triðja hon var svort at sjá.

54.

Lokki biðjur nú vera svein

mitt í rogni kornið eitt.

55.

Ver harí við onga pínu,

tá ið eg kalli, kom til mín.

56.

Ver harí við onga sút,

tá ið eg kalli, kom her út.

57..

Lokki rør nú aftur at landi,

risin stendur fyri honum á sandi.

58.

Risin mælti so orðum brátt:

Lokki. hvar hevir tú verið í nátt?

59.

Lítla man eg hava ró,

flakkað og farið um allan sjó.

60.

Risin oman sín jarnnakka skjýtur,

Lokki rópar, at iUa brýtur.

6].

Lokki talar so fyri sær:

risin, lat meg fylgja tær.

62.

Risin tók sær stýri í hand,

Lokki rør nú út frá land.

63.

Lokki rør við langa leið,

ikki vil jarnnakkin ganga úr stað.

64.

Lokki svor við sína trú:

eg kann betur at stýra enn tú.

65.

Risin setist til árar at ró,

jamnakkin fleyg um allan sjó.

66.

Risin rør við langan favn,

næstum Lokka aftur í staVn.

67.

Risin rør nú á ytsta klakk,

so er í fomum frøði sagt.

68.

Risin hevir ei fleiri orð,

ongul og stein hann varpar fyri

borð.

69.

Ongul og steinur við grunni

veður,

snarliga hyggin hann flundru

dregur.

70.

Dregur hann eina, dregur hann
tvá,

hin triðja hon var svort at sjá.

71.

Lokki svór á sína list:

risin, gev mær henda fisk.

72.

Risin svaraði og segði nei:

nei, mín Lokki, tú fært hann ei.
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73.

Hann setti fisk miUum kníja á sær,

taldi hvort korn, í rogni var.

74.

Taldi hvort korn, í rogni var,

hann ætlaði fanga sveinin har.

75.

Tá var sveini komin til sút,

kornið kreyp úr neva út.

76.

Tá var sveini komin til pína,

Lokki kallar hann til sín.

77.

Set teg niður fyri aftan meg,

lat ikki risan síggja teg.

78.

Tú mást leypa so lættur á land,

ikki merkja spor í sand.

79.

Risin rør nú aftur til land,

beint ímóti hvítan sand.

80.

Risin rør at landi tá,

Lokki snýr jarnnakka frá.

81.

Risin skjýtur afturstavn á land,

sveinur loypur so lættur á land.

82.

Risin sær seg upp á land,

sveinur stendur fyri honum á

sand.

83.

Sveinur leyp so lættur á land,

ikki merkti spor í sand.

84.

Risin leyp so tungur á land

upp til kníja niður í sand.

85.

Sveinur leyp, sum hann kundi

best,

leyp ígjognum faðirs neyst.

86.

Hann leyp ígjognum faðirs neyst,

risin eftir við fullgott treyst.

87.

Risin stóð í glugga fastur,

jarnkelvið í heysi brast.

88.

Lokki var tá ikki seinur,

hjó av risanum annað beinið.

89.

Risin heldur at tí gaman,

sárið grøddi snart til saman.

90.

Lokki var tá ikki seinur,

hjó av risanum hit annað beinið.

91.

Hjó av honum hit annað bein,

kastaði miUum stokk og stein.

92.

Sveinur hyggur á við gaman,
hvussu risin leyp bæði sundir

og saman.

93.

Lokki fór við sveini heim,

brúður og bóndi fagna teim.

94.

Her er hin ungi alvi tín,

nú er uppi goymslan mín.

95.

Nú er uppi goymslan mín,

eg havi lúkað treytir tínar.

96.

Eg havi hildið trú fyri vist,

nú hevir risin h'við mist.
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Alvur kongur.

1.

Gevið Ijóð og lýðið á,

meðan eg gangi í dans,

tað vóru ikki frægari saman,

enn Álvur og rekkar hans.

Niðurlag:
Gýltan spora við mín fót eg

spenni,

so temji eg mín gangara góð
og læti renna.

2,

Álvur kongur og rekkar hans,

hoyrt havi eg gitið tess,

teir vóru ikki færri saman
enn níggju sinni sex.

Draga teir sínar sjódrekar

oman úr tættum neysti;

tað stóð fast í knarrar hæli,

men tá gekk fram og goysti.

4.

Draga teir sínar sjódrekar

oman á salta hav;

maður kom av bergi oman:
kongur, veit mær far.

5.

Hoyr tað, tú ungi maður,
farið skaltú fá,

viltú standa í allan dag
og stýra ta bylgju blá.

6.

Hoyr tað, tú ungi maður,
farið veiti eg tær,

viltú standa í allan dag
og stýra sjó fyri meg.

7.

Hildu so í havið út,

ei var tá at fíra,

so mundi hann Ustin jallur

sjálvur ganga at stýra.

8.

So var veður á sjónum hart,

at ódnum mátti h'ta,

so stýrdi hann Ustin jallur,

at frá dreiv mjoUin hvíta.

9.

So var veður á sjónum hart,

ódnir mátti kalla,

so stýrdi hann Ustin jallur,

at hvórgum borði at halla.

10.

So var veður á sjónum hart,

ógvuligt á at h'ta,

so stýrdi hann Ustin jallur,

at beinur knórrur flýtur.

11.

Til svaraði Álvur kongur
av so miklum vanda:

hvat er hetta fyri hestarið,

sum eftir havi ganga?

12.

Tað eru eingi hestarið,

ei heldur onnur ross;

tað eru ramar illgerðir,

reistar eftir oss.

13.

So var veður á sjónum hart,

ódnin eftir stóð;

so stýrdi hann Ustin jallur,

úr skjúrtu vant hann blóð.
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14.

So stýrdi hann Ustin jallur,

úr skjúrtu vant hann blóð

:

tað kenni eg á sjálvum mær,

ei verður ferðin góð.

15.

So var veður á sjónum hart,

aldan reistist frá grunni,

voldi tað ondi Ásmundur kongur,

ið illgerningar kundi.

16.

Átta dagar Álvur kongur

í eysturmála stendur,

so stýrði hann Ustin jallur,

í blóði vant hann hendur.

17.

Átta dagar Álvur kongur

í eysturmála stóð,

so stýrdi hann Ustin jallur,

úr skjúrtu vant hann blóð.

18.

So var veður á sjónum hart,

snekkjan fleyt í streymi:

hoyrið os allir mínir menn,
segið mær tykkara dreymar.

19.

Svaraði reysti Ustin jallur,

fyrstur var hann á orðum:
fyrsturman egmínar dreymar siga,

fátt má feigum forða.

20.

Tað var mín hin fyrsti dreymur,

tá ið eg heiman fór,

eldur leikaði á ollum teim,

við Álvi kongi vóru.

21.

Tað var mín hin annar dreymur,
tá ið eg heiman sigldi,

eldur leikaði á óllum teim,

ið Álvi kongi fylgdu.

22.

Tað var mín hin triði dreymur,

tá ið eg heima var,

allir stoyttust á drekans borð,

og dutta so niður í kav.

23.

So var veður á sjónum hart,

snekkjan fleyt í droyra:

hoyrið os, alHr mínir menn,
meg lystir ei dreymar at hoyra.

24.

Hegar ið teirra snekkja

kendi fagurt land,

kastaði akkeri síni

á so hvítan sand.

25.

Kastaði síni akkeri

á so hvítan sand,

fyrstur steig hann Álvur kongur

sínum fótum á land.

26.

Fyrstur steig hann Álvur kongur

sínum fótum á land,

tað var hin illi Ásmundur,

ríður niður til strand.

27.

Ver vælkomin, Álvur kongur,

higar nú til mín,

drekk nú, hvat tær betur h'kar,

mjoðin ella vín.

28.

Ver vælkomin, Álvur kongur,

viltú mær tað trúgvá:

lidnir eru fimtan vetur,

síðan eg læt veitslu búgva.

29.

í grasgarði stendur ein stova,

tokt við marmorsteini,

har skaltú, Álvur, inni hvíla

við oUum tínum sveinum.
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30.

Har stendur ein borg í grasgarði,

tokt.við marmori dýra,

har skaltú, Álvur, inni hvíla

við allar rekkar tínar.

31.

Tí svaraði Álvur kongur:

má eg ráða sjálvur,

mær skal fylgja frá strondum

ein rekka sveigurin hálvur.

32.

Ganga teir frá strondum niðan

ríkir menn og reystir,

lunnar brustu og jorðin skalv,

tá knórrur var drigin í neystið.

33.

Uppi í miðjum grasgarði

axla teir síni skinn, "

og so búnir ganga teir

í stórar borgir inn.

34.

Allar setti hann sínar menn
fram á hyggjubekk,

síðstur Álvur kongur

inn í hásætið gekk.

35.

So skeinkir hann falsarin

mjoðin út í vín,

fyrstur sovnaði Álvur kongur
fram úr sessi sínum.

36.

So skeinkir hann falsarin

mjoðin inni í holl,

fyrstur sovnaði Alvur kongur,

síðan hirðin oll.

37.

Falsarin gongur fyri kongin:

nú er liðið sovnað;

kongurin talar til falsarin:

tú lat ikki mjóðin dovna.

38.

Enntá mintist Ásmundur kongur,

hvat verið hevði fyrr:

laðið eld í báðar galvar

og stokkar fyri dyr.

39.

Laðið eld í báðar galvar

og stokkar fyri dyr,

brennið so inni Álv kong,

alt hans valda lið.

40.

Vaknaði fyrstur av rekkum Álvs,

tá tók eldur at loga:

her er roykur um henda heyk,

hann legði seg søtt at sova.

41.

Vaknaði annar av rekkum Ávls,

tá tók eldur at brenna:

mín er skjúrtan av sveitta storkin,

til hita má eg kenna.

42.

Vaknaði triði av rekkum Álvs,

tá var ókt til dags:

so taka várir hjálmar at renna,

rætt sum skyggið vax.

43.

Síðstur vaknaði Ustin jallur:

tykkum er kyndur eldur,

vekið sjálvan kongin upp:
tað má tykkur fýsa heldur.

44.

Vak upp, vak upp, Álvur kongur,

sveinar eru komnir í vanda,

eldur er lagdur í báðar galvar,

stokkar fyri durum standa.

45.

Tí svaraði Álvur kongur,

verið hevði í leikum:

tokum vára breiðu skildir,

berum borg av neipum.
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46.

Tí svaraði Álvur kongur,

braka tók í holl:

niundu ikki neipir staðið við.

hevði inni verið Bjorn.

47.

Sveinar gingu í borgarkálva,

óllum tóktist undur,

borgir brustu í tógva lutir,

neipir gingu sundir,

48.

Stokkur var hvor af stáli gjordur,

við harðan greiptar kniít,

rekkar Álvs vóru inni byrgdir,

náddu nú allir út.

49.

Stokkur var hvór av stáli gjordur,

greiptur við harðar greppar,

rekkar Álvs vóru inni byrgdir,

náddu nú út at sleppa.

50.

Reystur var sagdur Álvur kongur,

væl má á honum skína,

hann kom út á víðan voll

við ollum rekkum sínum.

51.

Og so ríður hann Alvur kongur
80 reystuliga fram,

klývur hvonn um tvórar herðar,

sum móti honum rann.

52.

Klývur hvonn um tvorar herðar,

ið móti honum rann;

eftir stóð tá Ásmundur kongur
við sín triðja mann.

53.

Ásmundur gekk í grasagarð,

hann vindur skjúrtu í sveita,

hann sá^ sær ikki svinri ráð,

enn á Óðin at heita.

54.

Ásmundur gongur í grasgarði,

víða gongur av sagn,

tríggjar ferðir í loga blæsur,

hann heitur á dýra Óðins navn.

55.

Hoyr tú, Óðin æsagrá,

dugnað veit tú mær,

tólv merkur í reyðargulli

vil eg geva tær.

56.

Tá kom maður á leikvoll fram,

hann vá við eggjateini,

eygað hevði hann eitt í heysi,

knept var brók at beini.

57.

Tá kom maður á leikvoU fram,

eingin av teim kendi,

eygað hevði hann eitt í heysi,

knept var brók at lendi.

58.

Og so ríður Álvur kongur

reystuliga fram,

klývur hvonn um tvórar herðar,

sum móti honum rann.

59.

Klývurhvónn um tvórar herðar,

sum móti honum rann,

eftir stóð hann Óðin kongur

við sín triðja mann.

60.

Óðin stoyttist í jórðina niður

undan brynju blá,

hann kom aftur á bakið hans,

gav honum banasár.

61.

Óðin hvarv úr sessi burtur

undir brynju belti,

hann kom upp á bakið hans,

Álv kong hann feldi.
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62.

Ganga teir frá strondum niðan

ríkir menn og reystir,

lunnar brustu og jorðin skalv,

tá knómir var drigin í neystið.

63.

Ganga teir frá strondum niðan

Rókur og Ringur prúði,

Steffan á so mangan hátt,

Hálvdan blæs í lúður.

64.

Ganga teir frá strondum niðan,

grimt var teim í huga,

ríva upp eikikelvi stór,

tykja ei vápnini duga.

65.

Kongurin gav os gull og silvur

mangar ringar bjartar,

standið nú so menniliga,

hevnið vár harras hjarta.

Kongurin gav os guU og silvur

mangar ringar reyðar,

standið nú so menniliga,

hevnið vár harras deyða.

67.

Og so ríður Rókurin svarti

reystuliga fram,

klývur hvonn um tvorar herðar,

móti honum rann.

68.

Klývur hvonn um tvorar herðar,

móti honum rann,

eftir stóð hann Óðin kongur

við sín triðja mann.

69.

Tað var reysti Óðin kongur,

stoyttist í jórðina niður:

tær gevi eg nú, Rókurin svarti,

h'v og fagran sigur.

70.

Tí svaraði Rókurin svarti,

helt undir grønari hð:

tí gavtú mær h'v og frið,

tú tordi ei mín at bíða.

71.

So ríður hann Rókurin svarti

ígjognum grøna lund,

einki gól tá eftir honum
heykur ella hund,

72.

Eg kann ikki kvoða meir

enn kvóðið er for meg,

Rókurin svarti hevndi Álv

í níggjunda lið.

Jallgríms kvædi.

1.

Eina veit eg rímuna,

gjórd við nýtum orðum:

Jallgrímur og Havgn'mur

ræðu fyri í forðum.

— Látum dans dynja dreingir,

stoltsliga stígum í ring,

stendur hon væl frúva.

Jallgrímur og Havgrímur

ræðu við búnum brandi:

hin var sær á Upplondum,
men hesin á Bjarmalandi.

3.

Lógdu sær so ráðini við,

sum fornir gjordu í forðum
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tað skal ikki kongur stýra

her um Heroyjar norður.

4.

Har komu niður á Bjarmalond

íimti riddarar reystir,

tá svaraði Havgrímur:

hvorjir eru hesir gestir?

5.

Svaraði ein av sveinunum,

smílist undir h'n:

Haraldur kongur av Noregi

sendi meg til tín.

6.

Haraldur hevir os higar sent

ikki við so blíðum:

antin skaltú landið skatta,

ella ímóti stríða.

7.

Havgrímur so til orða tekur,

mælir tunga at inna:

her hevir eingin skattur gingið

alt tað ið frægir minnast.

8.

Eg eri alin á Bjarmalondum,

giti ei landið skattað,

ikki skal hann Haraldur kongur
fregna tað og frætta.

9.

Bóru burt hans borðbúnað,

gjort var av silvuri reina:

takið nú tann hovdinga

og berið út á teinum.

10.

Lógdu hendur á Havgrím unga,

ætlaðu út at bera,

hann vá upp sín bitra brand,

ið væl kundi brynjur skera.

11.

Hann brá upp sín bitra brand,

er mær ei á tí hól,

eg svorji tann eið við mína trúgv,

hann feldi riddarar tólv.

12.

Sveinar riðu for kongin heim

við so nýtum orðum:

enn ræður Grímur á Bjarma-

londum,

sum hann hevir ráðið í forðum.

13.

Kongurin so til orða tekur,

heldur á búnum knívi:

eina skal eg Noregi stýra,

um eg eri á lívi.

14.

Kongurin so til orða tekur

við sínum gula hári:

vit skulum gista Bjarmalond,

tá ið h'ður at vári.

15.

Hetta frætti jallurin,

uppi situr í fjoUum:

Haraldur hevir Noregi hálvt,

nú vil hann ráða yvir oUum.

16.

Jallgrímur klæðist árla morgun,

man meg rættum minna:

nú lystir meg á Bjarmaland

fornar vinir at finna.

17.

Út var loystur gangarin

undir hallarvegg,

prýddur var hann við skarlak

niður á hóvaskegg.

Prýddur var hann við skarlak

niður á miðja síðu,

forgyltur var saðilin,

ið Jallgrímur skuldi á ríða.

19.

Jallgrímur ríður í grasagarð,

loysir av saðilgjórð:

hvat er títt á Bjarmalondum ?

frætti eg av í fjór.
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20.

Jallgrímur ríður í grasagarð,

letur so orðuni byrja:

hvat er títt á Bjarmalondum ?

tað er fyrst at spyrja.

21.

Haraldur kongur av Noregi

ræð mót os at herja,

brynjaði hann út fimti kempur,

væl mundi eg meg verja.

Her er komin ein annar gestur

niður frá hogum fjóUum,

alin er upp blant Bjarmatussar,

og hkastur er hann tróllum.

23.

Alin er upp blant Bjarmatussar,

h'kastur er hann troUum,

hann vil mína sæla dóttir

føra upp mót fjóUum.

24.

Hann er eingin á Bjarmalandi,

honum torir at møta,

hvór ið kemur í holt við hann,

blóðig verður gota.

25.

Havgrímur kemur út árla morgun,

fátt man feigum forða,

hann sær nú tann fjallatussa

niður úr fjoUum spora.

26.

Hundar tóku at goyja hátt,

greppurin dró at garði,

stígur á legg við stinnum alvi,

fór ikki um við fari.

27.

Hundar tóku at goyja hátt,

greppur at garði dró,

stígur so sterkt á stinnan legg,

hann jórð um kálvar vóð.

28.

Hundar tóku at goyja hátt,

greppur at garði dregur,

stígur so sterkt á stinnan legg,

hann jorð um kálvar veður.

29.

Veggir allir svignaðu,

hvar hann kom í tún,

hurðar allar klovnaðu,

áðrenn hann fekk rúm.

30.

Beinkir allir brotnaðu,

hvar hann gekk í sæti;

Jallgrímur so til orða tekur:

sh'kt er trolla læti.

31.

Beinkir allir brotnaðu,

hvar hann settist niður.

Jallgrímur so til orða tekur:

slíkt er trólla siður.

32.

Tá svaraði hann fjallatússi,

kinn hann bar so balda:

eg haldi tað ei vera kongahgv,

ið ikki skal kempum halda.

33.

Risin so til orða tekur,

lítur seg út til bíggjar:

hvar er frúgvin Ingibjórg?

nú vil eg hana síggja.

34.

Havgrímur so til orða tekur:

eg havi ráð og minni;

tú sært ikki Ingibjorg

enn á hesum sinni.

35.

Risin gjordist grimur í grónum
er mær ei á tí hól,

tríati sló hann reystar kempur,

fullu á hallar gólv.
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Sjálvur skal eg mær sømdir lúka,

frú á máli finna;

hann gekk seg í hoga loft,

hann mundi tað útinna.

37.

Risin kemur í salin inn,

svarar so frá sær:

hoyr tú, frúgvin Ingibjorg,

viltú játtast mær?

38.

Kjaftur tín er ógvuligur,

nasarnar eru langar,

so eru tíni kjálkabein

sum fjórðungsvegur at ganga.

39.

Kjaftur tín er ógvuligur,

ennið tað er fatt,

nasarnar eru sum neystadyr,

hartil sigi eg satt.

40.

Skeggið er sum sótið svart,

hongur niður á bringu,

neglinar rætt sum bukkahorn
alin fram av fingrum.

41.

Skeggið er sum sótið svart,

hongur niður á belti,

eyguni rætt sum tjarnir tvær,

og tonn sum í viUini golti.

42.

Risin stendur á hallargólvi,

hevir ei fleiri orð,

hann tók frúnna Ingibjórg

og ripti fram um borð.

43.

Hann tók frúnna Ingibjórg

undir kápu blá;

Jallgrímur sprakk úr hásæti,

hann sínum brandi brá.

44.

Risin tók ta bjortu brúður

út á grønan voll;

Jallgrímur gav so vont eitt hogg,

hinum í heysin gell.

45.

Risin misti frú frá favn

niður á fold so fríða;

Jallgrímur hana á hestin tók

burt á skógv at ríða.

46.

Jallgrímur hana á hestin tók

burt á skógv at ríða:

hoyr tú, frægur frúnnar faðir,

tú skalt við risan stríða.

47.

Jallgrímur hana á hestin tók,.

spennir á saðilgjorð,

plæga so allir riddarar ríða,

gangari rennur á jorð.

48.

Bardust fullar tógvar dagar,

hvorgin sigur fekk,

inntil tann hin triðja,

ið sól til viða gekk.

49.

Bardust fullar tógvar dagar^

hvorgin sigur vann,

inntil tann hin triðja,

ið sól til viða rann.

50.

Inntil tann hin triðja,

ið sól til viða rann,

tá fell kappin Havgrímur
tann hin raski mann.

51.

Risin burt av garði reið,

føtur í fjallið setti:

ei skal jallur á Upplondum
við æru liva efdr.
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52.

Ein kom maður í hollina inn

millum stavs og veggjar:

skunda tær, reystur Haraldur

kongur,

landið undir teg at leggja.

53.

Skunda tær, reystur Haraldur,

glaður í gulmars geingi:

deyður er nú tann hovdingi,

os hevir forðað leingi.

54.

Hann legði undir seg ríkið alt

fram við sjóvarstrond,

síðan helt hann haðan burt

og ríður á Upplond.

55.

Jallgrímur kemur út árla morgun,

sær nú kongins dreingir,

talar hann nú til sínar menn:
roynið nú bogastreingir.

56.

Jallgrímur ríður út árla morgun,

kappin tann hin raski,

fimti vóru teir kongins menn,

ið fullu í fyrsta kasti.

57.

Jallgrímur rópar á sínar menn:
spennum vára bogar,

ikki skal Haraldur hárfagri

80 Upplendingar kúga.

58.

Jallgrímur ríður á gronum voUi,

sum aðrir reystir menn,

so feldi hann Haralds garpar

hundrað um ísenn.

59.

Átjan vóru teir sveinarnir,

boðini bóru heim:

Jallgrímur ræður á Upplondum
so frægur hilmir ein.

60.

Nú skal brynja út annað lið

vera til víggja førur,

ríða so til Upplanda
og spenna á saðilgjórð.

61.

Árla var um morgunin,

roðar fyri sól,

riðu so á skógvin burt

fram fyri fagran hól.

62.

Jallgrímur kemur út árla morgun,

sær nú kongins dreingir;

talar hann nú til sínar menn

:

spennum bogastreingir.

63.

Jallgrímur ríður út árla morgun
sum aðrir reystir menn;
so feldi hann Haralds greppar

hundrað um ísenn.

64.

Jallgrímur ríður á grønum volli,

royndi góðar gripir,

feldi niður av Haralds monnum
tíggju for hvoija sipun.

65.

Jallgrímur ríður á grønum volli

við sínum brandi bjarta,

ein fleyg orvin fyri hans bróst,

tá neit inn at hjarta.

66.

Úr sær reiv hann blóðiga orv

alvæl sum hann kundi,

sendi hana aftur í Haralds lið,

so mangur h'við týndi.

67.

Jallgrímur so til orða tekur:

felt havi eg úr liði;

gerið sum fyrst í fyrndartíðum

:

gevið nú ongum grið.
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68.

Teir hógga títt, teir líva lítt,

duplur hanga við stengur,

maktast ungi Jallgrímur

í víggi har hann stendur.

69.

Jallgrímur ríður á grønum voUi,

nú tekur liðið at tynna:

glaður eg ríði at kvoldmálum
mína brúður at finna.

70.

Dagurin tók at kvólda,

teir sóu risan renna,

oman skruddu dalir og fjóU,

tá hann ræð teir at kenna.

71.

Eg havi staðið í stríð í dag
og vegið so mangan mann,
nú síggi eg tann fjallatussa,

eg meini hann vil mær ann.

72.

Eg havi staðið í stríð í dag
og vunnið tann sigurin prúð;

eg eri møðður og ilia særdur,

hvíla vil eg nú.

Ongan skaltú søtan sova,

so leingi sum brandar bíta,

fyrr en eg fái Ingibjorg,

sum væn er á at h'ta.

74.

Hann legði inn at Jallgrími unga,

sigst í hesum tátti,

harðliga við beinum bankar,

fór ikki um við sátti.

75.

Riðu saman á grønum vólli,

frá man frættast víða;

so rann sveitti um belti hans

sum elvur í fossinum stríða.

76.

Jallgrímur gav so vont eitt hogg,

tað tók at rúka av skalla:

tað er ei so undarligt,

um eg í dag man falla.

77.

Hevði eg ikki íor mínum brósti

fólt tað tunga mein,

ikki skuldi tú, fjallatussi,

boðini ])orið heim.

78.

Jallgrímur reiðjar svorð íkring,

vegur við vápn á skildir,

so hjó hann til fjallatussan,

eggin beinið kyldi.

79.

Risin sipaði jarnstongina

við so miklari ferð,

Jallgrímur fekk so ont eitt slag,

at heilin dreiv á jórð.

80.

Gylsteinur sær úr heri brá,

væl kundi brynjur skera:

ikki skal frúgvin Ingibjorg

risans brúður verða.

81.

Gylsteinur seg frá heri reið,

við sínum brandi brá,

hann kleyv henda grima risa

sundir í lutir tvá.

Tað var reystur Haraldur kongur,

gav honum gávur góðar:

Bjarmalandi yvir at ráða

og Ingibjorg, væna fljóð.

83.

Gylsteinur festi Ingibjorg,

so er komið til mín,

síðan førdi hann Haraldi kongi

skatt og gull í skrín.
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Jómsvíkingar.

1.

Drekka teir í Jómsborg

bæði úti og inni,

drukku og kláran vín,

glaðir á hvorjum sinni.

— Snildar tungur bera æru

mans so víða,

eg sá hjortin renna undir so

grønar h'ðir,

snildar tungur bera æru mans
so víða.

Drekka teir í Jómsborg
bæði við gleði og gaman;
har skal eingin stíga til borðs,

fyrr enn tríati ár var gamal.

3.

Drekka teir í Jómsborg
uttan sorg og sút,

drukku fullar tólv mánar,

har kom eingin út.

4.

Drukku fullar tólv mánar,

har kom eingin út,

tað var Vagnur Ákason,

hann gekk har fyrstur út.

5.

Inn kemur Vagnur Ákason,

talar um sín vilja;

nú skal búgva skipini,

tí nú lystir meg at sigla.

6.

So letur Vagnur Ákason
síni skipini btígva,

allar letur hann streingimar

av reyðarguUi snúgva.

Vindur hann upp síni silkisegl

gulli vovin í rá,

strikar ei á bunkan niður

fyrr enn á Noregis vág.

Kastar hann sínum akkerum

á so hvítan sand;

tað var Vagnur Ákason,

hann gekk har fyrstur á land.

9.

Tað var Vagnur Ákason,

hann gekk har fyrstur á land;

har kom ímundur hvíti,

hann hógdi av honum hand.

10.

Inn kemur ímundur hvíti,

ið mist hevði hand:

ófriður er í Noregi,

er gingin á kongins land.

11.

Inn kemur ímundur hvíti,

ið fingið hevði mein:

komnir em Jómsvíkingar

so vítt yvir allan heim.

12.

Svaraði kongur í Noregi:

nú man tað so vera,

nú skal eg láta boðini

til illgerðsfrúvu gera.

13.

Tólv merkur í reyðargulli,

tað vil eg henni senda,

drepur hon tann hin sterka her,

og skilur meg við tann vanda.
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14.

Tólv merkur í reyðargulli

vil eg henni geva,

drepur hon tann hin sterka her

og skilur meg við tann trega.

15.

Enntá var tað sendisvein,

hann heim í garðin fór,

títi Guðrun illgerðsfrú

fyri honum stóð.

16.

Ver vælkomin sendisvein

higar út til mín,

drekk nú hvat tær betur h'kar

mjoðin ella vín.

17.

Lítið er mær um mjoðin tín

alvæl minni um vín,

tað er kongur í Noregi,

sendi meg til tín.

18.

Tað er kongur í Noregi,

sendi meg á tín fund,

Noregi er av hendi gingin

eina so h'tla stund.

19.

Tólv merkur í reyðargulli

tað vil hann tær senda,

drepur tú tann hin sterka her

og skilur hann við tann vanda.

20.

Hann torir ei kongur í Noregi

senda mær boðini tey;

drepi eg tann hin sterka her,

hann kemur í størri neyð.

21.

Hann torir ei kongur í Noregi

senda mær boð til handa;

drepi eg tann hin sterka her,

hann kemur í størri vanda.

22.

Svaraði Guðrun illgerðsfrú,

á fáum kann hon hól:

fái eg hans unga son

at blódga í mín stól.

23.

Fái eg hans unga son,

nú man tað so vera,

tá skal Guðrun illgerðsfrú

miklar ódnir gera.

24.

Enntá var tað sendisvein,

hann heim í garðin fór,

úti kongur í Noregi

fyri honum stóð.

25.

Ver vælkomin sendi vein

higar nú til mín,

hvossu tók Guðrun illgerðsfrú

við orindunum tínum.

Tú gert ikki kongur í Noregi

senda sær boðini tey;

drepur hon tann hin sterka her,

tú kemur í størri neyð.

27.

Tú gert ikki kongur í Noregi

senda sær boð til handa;

drepur hon tann hin sterka her,

tú kemur í størri vanda.

Svaraði Guðrun illgerðsfrú,

fáum kann hon hól;

fær hon tín hin unga son

at blódga í sín stól.

29.

Fær hon tín hin unga son,

nú man tað so vera,

tá vil Guðrun illgerðsfrú

miklar ódnir gera.
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30.

Svaraði kongur í Noregi,

sær ber gull á hond:

fyrr vil eg missa ein mín son

enn oll míni ríki og lond.

Sára græt

31.

kongur í Noregi,

honum rann tár á dúk,

tá ið teir bóru hans unga son

um hallardyrnar út.

32.

Tað var Guðrun iUgerðsfrú,

á fáum kundi hon hól,

sveinin reiv hon kykan sundir,

hon blódgaði hann í sín stól.

33.

Eitt kom æl av Kingilvág,

tað glumdi sum á húð,

allir krokaðu Jómsvíkingar

inn í eina búð.

34.

Eitt kom æl av Kingilvág,

ilt var móti at h'ta,

Jómsvíkingar og reystir kappar
fast á kampi bíta.

35.

Eitt kom æl av Kingilvág,

haglið stóð hvort oyri;

voldi tað Guðrun illgerðsfrú,

at allur herurin doyði.

Sigmundar kvædi.

Fyrsti táttur.

1.

Olavur kongur kristnum býður

gud og mildar miskunnar tíðir.

— Noregis menn, dansum væl

í friðum,

stillið ydur alla riddara, Noregis

menn,
dansið væl í friðum.

2.

Ólavur heitir á sveina tvá:

heintið Sigmund inn til vár!

3.

Áðrenn teir hovdu hálvtalað orð,

tá var Sigmundur inn fyri borð.

4.

Sigmundur fellur á síni knæ:
góðan dag, harri, hvat viltú mær?

5.

Kongurin tekur í Sigmundar
hond:

eg gevi tær helvtina av Føroyja

land.

6.

Tú skalt fara til Føroyja vestur,

tær skal fylgja Tambar prestur.

7.

Tú skalt fara til Føroyja land,

tær skal fylgja Tannebrand.

8.

í Føroyjum býr ein fínskur mann,
Tróndur í Gotu eitur hann.

9.

Tróndur í Gotu eitur hann,

mín kæri Sigmundur, fá mær
hann!
9*
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10.

Sigmundur tekur til orða svá:

hann verður ikki góður at fá.

11.

Hvort heldur er hann tann

kappin reysti,

ella er hann í gandi treystur?

12.

Ikki er hann tann kappin reysti,

heldur er hann í gívrum treystur.

13.

Ganga teir eftir sandi,

sum knorrur fleyt fyri landi.

14.

Loystu út av dýrum vág

tann besta knorr, í Noregi lá.

15.

Sigmundur sínum skipi skeyt,

besti knorrur av Noregi fleyt.

16.

Sjógvurin brýtur sum boðafles;

haldum beint í Líndisnes!

17.

Vindur sítt segl so hogt í rá,

siglir til Føroyja mánar tvá.

18.

Hann siglir í ein, hann siglir í tvá,

triðja fekk hann Føroyjar at sjá.

19.

Sjógvurin brýtur í streymi strítt,

einki aktar Sigmundur sh'kt.

20.

Sjógvurin brýtur sum boðafles:

haldum beint á Mjóvanes!

21.

Sjógvurin gerst nú gulur og blár,

sandurin uppi á tilju lá.

22.

Tekur at rúka sandur ogsjóur:
nú er Tróndur vorðin ódur!

Náttina eina, dagana tvá

Sigmundur úti fyri Gotu lá.

24.

Tóat vær kostum lív og lund,

vær náum ei á Gotusund

25.

Tóat vær kostum h'v og and,

náum vær ei á Gótu sand.

26.

Vær náum ei á Gotu sand,

Tróndur ristir mót os gand.

Annar táttur.

27.

Nú skal taka upp annan tátt,

sigla út til Svínoyjar brátt.

28.

í Svínoy býr ein menskur mann,
Bjarni bóndi eitur hann.

29.

Sigmundur vendur síni skútu í

hav,

næst oU skútan gekk í kav.

30.

Sjógvurin brýtur í streymi strítt,

einki aktar Sigmundur sh'kt.

31.

Sigmundur siglir Svínoyja íjorð,

skútan bognaði sum ein gjórð.

32.

Kastar hann akker á hvítan sand,

fyrstur steig Sigmundur fótum á

land.

33.

Haraldur fellur á síni knæ:
fostbróðir, lat meg fylgja tær!

34.

Tú fert ei á land um sinn,

tú skalt goyma skipi mín.
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35.

Tá ið hann kom í bóndans garð,

alt lá fólk í svóvni har.

36.

Eg havi ei verið í Svínoy fyrr,

nd skal eg bróta bóndans dyr.

37.

Ei visti Bjarni av fyrr enn tá

Sigmundur yvir hans herðum stár.

38.

Fljóðið steig í serki fram:

tær megið ei gera so stóra

skamm.
39.

Tær megið ei gera so stóra

skamm,
drepa inni ein gamlan mann.

40.

Vil hann Bjarni kristin verða,

skal eg honum einki gera.

41.

Bjami, gakk á grønan voll,

sig mær, hvor mín faðir feldi,

42.

Eg gav tær h'v, og tað var væl,

Tróndur læt slá tín faðir í hel.

43.

Tað var bóndans fyrsta orð:

biðjur nú bera mat á borð.

44.

Tað var bóndans annað orð:

letur nú bera drekka á borð.

45.

Einki gjórdu teir annað tá,

drukku og dansaðu í dagar tvá.

46.

Einki gjórdi hann annað har,

kristnaði bóndan og alt har var.

Triði táttur.

47.

Nú skal taka upp triðja tátt

og sigla suður til Dímunar brátt.

48.

Sjógvurin brýtur í streymi strítt,

einki aktar Sigmundur sHkt.

49.

Sigmundur siglir um Skúvoyjar-

fjórð,

skútan bognar sum ein gjorð.

50.

Á bunkanum stendur drongur

treystur

:

haldum nú millum oyja eystur!

51.

Sigmundur gongur í bæði borð

:

haldum nú beint á Grønuskor.

52.

Haraldur fellur á síni knæ:
fostbróðir, lat meg fylgja tær!

53.

Tú fert ei á land um sinn,

tú skalt goyma skipi mín.

54.

Sigmundur tekur ein kaðal í hond,

búgvið spjót tá rennur á land.

55.

Hann skeyt upp i grønan vall^

oddurin niður í grótið gall.

56.

Tríati favnar var bergið hátt,

Sigmundur lesti seg við ein tátt.

57.

Á gotuni lógu garpar tveir,

bráðan bana fingu teir.

58.

Sigmundur veit sær onga neyð,

reikar heim á Skorarheyg.
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59.

Inn kom húsfrú Guðnin á gátt:

eg sá mann á henda hátt.

60.

Særtú mann á henda hátt,

hann var ikki her á jólanátt.

61.

Hann var ikki her á jólanátt,

nú er ei at sova brátt.

62.

Óssur leyp eftir skreppum ný,

fýra tunnur gingu tarí.

63.

Kastar so ollum vápn ísenn,

loypur í borg við níggju menn.

64.

Níggju menn og málmarar tólv,

taka nú allir at verja borg.

65.

Óssur stendur við borgarlið,

breiðari oxi hann studdist við.

66.

Vá hann seg inn, vá hann seg frá,

eystan á borgina vá hann seg á.

67.

Eystan á borgina vá hann seg á,

mann vá hann frá Óssuri tá.

68.

Mann vá hann frá Óssuri tá,

Óssur stóð og sá hará.

69.

Óssur stóð og sá hará:

ei skulu fleiri fara svá.

70.

Ei skulu fleiri fara svá,

báðir ruku saman tá.

71.

Bardust í dagar, bardust í tvá,

hvórgin kundi sigur av oðrum fá.

72.

Nú skal eg taka listir fyri seg,

sum Ólavur kongur lærdi meg.

73".

Hann vá til við opnum skildi,

fóturin av, so hondin fylgdi.

74.

Óssur talar av miklari trong:

tær skuluð føra meg vestur á

drang

!

75.

Tað var Óssurs síðsta orð:

hovdið skal venda á Grønuskor.

76.

Tað boð skaltú av mær tiggja,

vestur á drangi skaltú liggja.

77.

í Suðuroy var Sigmundur dripin,

norður í Skúvoy var hann grivin.
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Kjartans tættir.

Fyrsti táttur.

1.

Ríða teir tít av Herðarholt

reystar kempur tvær,

fyrstur reið Bolli Tollaksson,

tá ið Kjartan var ikki har.

— Leggið nýjar árar út,

tað flýtur ein snekkja for her-

tugans garða,

hon er seg av almvið og eikin

hin harða,

leggið nýjar árar út.

Ríða teir út av Herðarholt

reystar kempur báðar,

f)TStur reið Bolli ToUaksson,

tá ið Kjartan var ikki hjá.

Kjartan legði at Leygará,

mongum tað væl tótti,

snarliga runnu ástir saman
við Guðrun Ósvivs dóttir.

4.

Kjartan gongur for faðir sín,

leitar við hann ráð:

væn er Guðrun Ósvivs dóttir,

eg vil ta jomfrú fá.

5.

Sømir tað oUum høviskum kallum

læra bæði tukt og sinni,

h'kari var, mín sæli son,

tín veldiga harra at finna.

Svaraði Kjartan Ólavsson

av so góðum treysti:

finna skal eg mín veldiga harra

á hesum sama heysti.

Kjartan gongur við Guðrun at tala,

tað mátti eingin hoyra,

segði frúnni ætlan sín,

hon rodnaði sum ein droyri.

8.

Leggur hann hendur um frúnnar

háls,

mælir við hana so bh'ðum:

ísland skal eg á sumri hava

væl máttú mín bíða.

9.

Lat tær góðan hugin siga,

aftur man eg kom.a,

elska tær ikki annan mann,
ei heldur eg mær konu.

10.

Lat tær Guðrun hugin siga,

aftur komi eg við h'v,

elska tær ikki annan mann,
ei heldur eg mær vív.

11.

Tað var Guðrun Ósvivsdóttir,

ið reydargull bar á hond,

fylgir hon Kjartan Ólavssyni

niður á sjóvarstrond.

12.

So letur Kjartan Ólavsson

síni skipini búgva,

allar letur hann streingimar

av reyðargulli snúgva.

13.

So letur Kjartan Ólavsson

búgva skipin stór,

bæði letur hann í tey laða

virtin og so bjór.
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14.

Vindur upp síni silkisegl,

guU við ráum brann,

strikar ei á bunka niður

fyrr enn við Noregis land.

15.

Strikar ei á bunka niður

fyrr enn á Noregis vág,

har lá Grímur innan fyri,

spælir í brynju blá.

16.

Hoyr tú Bolli ToUaksson,

eg geri tað ei at loyna;

gakk á sund við griman mann,

har skaltú teg royna.

17.

Svarar tá Bolli ToUaksson,

hann lítur á henda mann,

flestalt er hann av gívrum treystur,

eg royni ei sund við hann.

18.

Far tú teg til íslands aftur,

heilsa fólki heim,

eg skal mær á sundið út

at fremja h'tlan gleim.

19.

Tú heilsa Guðrun Ósvivsdóttir

av so góðum treysti:

Island skal eg á sumri hava,

áðrenn tað tekur at heysta.

2o:

Bolli vindur upp síni segl

og út í havið setti;

Kjartan legðist á sundið út

at fremja leikir eftir.

21.

Bolli vindur upp síni segl

bæði gul og blá,

strikar ei á bunka niður

fyrr enn á íslands vág.

22.

Kastar hann sínum akkerum

á so hvítan sand,

fyrstur steig Bolli Tollaksson

sínum fótum á land.

23

Fyrstur steig Bolli ToUaksson

sínum fótum á land;

tá var hon Guðrun Ósvivsdóttir

riðin niður til strand.

24.

Tá var hon Guðrun Ósvivsdóttir

riðin niður til strand:

hvar er hann Kjartan Ólavsson,

hví kemur hann ikki á land?

25.

Tú tarvt ei Guðrun Ósvivsdóttir

eftir honum at fregna,

hann er seg í Noregi

so glaður við kongins tegnar.

2C.

Kjartan er í Noregi,

fáir finnast sh'kir;

hann hevir fest eina norska frú,

hon er ikki tygara h'ki.

27.

Guðrun snúðist Bolla ífra,

var reið og ikki góð:

vont er sh'kum rakkum at trúgva,

tár á kinnum stóð.

28.

Bolli legði at Leygará,

mongum iUa tótti,

snarliga runnu ástir saman
við Guðrun Ósvivsdóttir.

29.

Tað var BolH Tollaksson,

tók sær frú at festa,

snarliga læt til brúdleyps bjóða,

læt ikki leingi fresta.
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30.

Óllum letur BoUi Tollaksson

í sítt brúdleyp bjóða,

uttan Ólavi Kjartans faðir,

ið væl kann randir rjóða.

31.

Drukkið var teirra brúðleypið,

kátt var teirra lív,

gingu bæði í eina song

Bolli og hans vív.

Annar táttur.

32.

Drukkið var teirra brúdleypið,

mangur fór glaður av;

eg kvóði um Kjartan Ólavsson,

í Noregi hann var.

33.

Spæla teir á sundinum,

báðir reystir seggir;

Kjartan kennir møði á sær,

biðjur at landi leggja.

34.

Kjartan læt at landi leggja,

sóu tað konur og menn,
grimur maður á sundi spælir,

í hvórjari veglund enn.

35.
^

Grímur gár fyri Olav kong,

strýkur sær um enni:

mætir eru íslendingar,

vilja os innibrenna.

36.

Kjartan gongur fyri Ólav kong,

svor á sína trúgv nú:

allir viljum vær íslendingar

taka við kristnari trú.

37.

Mælti tað Kjartan Ólavsson,

hann slær tað í ein gleim:

allir kristnast vær íslendingar,

uttan Fróðar ein.

38.

Tað var Torkil erkibisp

heldur á gyltum homi,

allar kristnaði hann íslendingar

á einum summars momi.

39.

Eg kristni teg, Kjartan Ólavsson,

væl í góðan tíma,

tak við kristnari trúgv av gudi,

eg gevi tær systir mína.

40.

Svaraði Kjartan Ólavsson,

konginum illa tótti:

eg taki ikki tygara systir,

tað frættir ei Ósvivs dóttir.

41.

Svaraði Ingibjórg kongins systir,

talar eitt orð fpr sær:

viltú Kjaitan Ólavsson

skiljast nú frá mær?

42.

Hon tók upp úr mjoUdrekkju,

Kjartani mentir gav:

silvur og teir dýru sh'ðrar,

gripur av guUi var.

43.

Hon gav honum tað góða svorð

við gyhar sh'ðrar at binda;

hann var aldri í víggi sárur,

ið bar tann brand við lendar.

44.

Tað var Ingibjorg kongins systir,

ið gull bar sær á hond,

fylgdi hon Kjartani Ólavssyni

niður til sævarstrond.

45.

Har mundi hvórt frá óðrum
skiljast,

báðum illa tótti:

Kjartan, eg fylgi ei longur tær,

tað frættir ei Ósvivsdóttir.
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46.

Sig tú tíni grannkonu,

tú kemur til íslands aftur:

hon, teg elskaði í Noregi,

var ikki av træla ættum.

47.

Kjartan vindur upp síni segl

bæði gul og blá,

strikar ei á bunka niður

fyrr enn við íslands vág.

48.

Strikar ei á bunka niður

fyrr enn við íslands vág;

har lá Kálvur innan fyri,

vindur upp segl í rá,

49.

Kastar hann sínum akkerum
á so hvítan sand,

fyrstur steig Kjartan Ólavsson

sínum fótum á land.

50.

Fyrstur steig Kjartan Olavsson
sínum fótum á land,

tá var Guðrun Ósvivsdóttir

riðin niður til strand.

51.

Har komu frúvur og jomfrúvur
at keypa skrúð og lín,

har kom Tóra Kjartans systir

og fagnaði bróðir sín.

52.

Revna situr undir faldinum,

alt sømir henni væl;

Kjartan kom frá strondum niðan,

snart var teim til tal

53.

Revna situr undir faldinum,

væl sømir henni klæði:

mentarlín og hóvuðguU,

tey vil eg hava bæði.

54.

Svaraði Kálvur hennar bróðir,

kundi væl tukt og æru:

mentarh'n og hóvuðgull

tað sømir teg ei at bera.

55.

Hann gav henni mentarh'n

hovuðgullini tvey;

mangur fær, hvat oðrum erætlað,

eingin tað, ið oðrum er eyðið.

56.

Hann gav henni mentarh'n

hovuðgullini bæði;

mangur fær, hvat oðrum er ætlað,

eingin tað, ið oðrum er lagað.

57.

Hann gav henni gull og fæ

so tað silvurið brenda;

Guðrunu var ikki hjartað lætt,

tá ið hon sá skeinkin henda.

58.

Kjartan gongur for faðir sín,

leitar við hanii ráð:

tað er hon Revna systir Kálvs,

eg vil ta jomfrú fá.

59.

Tað var Kjartan Ólavsson,

hann tók sær frú at festa;

snarliga læt til brúdleyps bjóða,

ei var longur at fresta.

60.

Teir drekka bæði úti og inni,

gott skal slíkum gegna;
Kjartan saknar úr máldrykkju
svórð við kóngins tegna.

61.

Teir stjólu burt hans góða svorð

burtur úr lodnum skeiðum,

stungu aftur í slíðra tá

brandin tann hin deiga.
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62.

Kjartan kemur inn árla morgun,

sær tey merki stór:

eg havi stuldur og rán at lýsa,

tað merkir dømi stór.

63.

Teir leita bæði úti og inni

hvor til sama verka,

teir fingu ein mann at leita har,

teir kalla hann Ólav sterka.

64.

Teir leita bæði úti og inni

hvor í sínar vráir,

burtur vóru Tórhals born
og Bitlusynir báðir.

65.

Kjartan kemur inn árla morgun,
h'tst hann um so víða:

eg havi so mikil orindi

burt á skóg at ríða.

66.

Kjartan leyp á vollin fram

bæði av ilsku og vreiði,

hann bað saðla horsið tá,

hann burtur á skógin reið.

67.

Tú ver væl um teg, Kjartan mín,

Knútur mælir av sonnum,
teir hava á tær illan hug,

tú statt for Leygamonnum.

Teir skulu fáa so tungligt gjald

og hvór skal annan svíkja,

fyrri skal eg láta h'v,

enn burtur av veginum víkja.

69.

Guðrun gongur for Bolla inn,

fellur for honum í knæ:
unni eg Kjartani væl við tí,

nú hevir tú skommir tvær.

70.

Guðrun gongur fyri BoUa inn,

fellur honum til kníggja:

Bolli, eg verði tær ikki tekk,

so leingi eg Kjartan síggi.

71.

Sára græt Guðrun Ósvivsdóttir

av so tungum stríði:

tú skalt ongan søtan sova,

meðan Kjartan er á lívi.

< Z.

Bolli leyp á vollin fram

bæði av ilsku, og vreiði,

hann bað saðla sær horsið tá,

hann burt á skógin reið.

73.

Kjartan vá fimtan brynjumenn,

rennur í randir sveiti:

skjótt er einum av at máa,

heljarmat at veita.

74.

Tað var Kjartan Ólavsson,

tað fann hann til ráð:

stígur nú á tað deiga svórð

við hvónn mann hann vá.

75.

Aftur vá hann aðrar fimtan,

rennur í randir sveiti:

hví stendur tú Bolli frændi,

vilt ongum dugnað veita?

76.

Aftur vá hann triðja fimtan,

rennur í randir sveiti:

hví stendur tú Bolli frændi,

vilt hvorgum dugnað veita?

77.

Bolli leyp á voHin fram,

tað var dreingja ferð,

hann stakk Kjartan Ólavsson

millum buls og herða.
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78.

Mælti tað Kjartan Olavsson,

tá ið hann fell í knæ

:

hetta hevir tú, BoUi frændi,

leingi ætlað mær. '

79.

Kjartan liggur á grønum voUi,

sær seg um so víða:

einki skuluð tit BoUa gera,

meðan hann er á Kvi.

80.

Bolli stendur á grønum volli,

lítur seg um so víða:

eg má ikki gera so ont,

at tað má mær jú h'ða.

81.

Tá var grátur í Herðarholt

bæði av konum og kvendum:

Tórhals born og Bitlusynir

niður til strandar rendu.

82.

Tórhals bórn og Bitlusynir

niður til strandar rendu;

Bitlusynir skútu fingu,

út av Hvamsfjorð vendu.

83.

Tað var Ólavur faðir hans,

læt sær byggja borg,

síðan livdi hann ævi sína

alla út við sorg.

Geyti Áslaksson.

Galta táttur.

Tostan fór til Noregis

at kæra sína neyð

:

vár bróðir hevir undir seg

allan Onglands eyð.

tikið

Tostan jall gár for Harald kong,

svor á sína lund:

vár bróðir hevir undir seg tikið

alla Onglands grund.

3.

Tær bjóði eg nú Haraldur kongur
boga mín at røkja,

eg trúgvi tær ein manna best

við odd og egg at søkja.

4.

Tú tarft ikki Tostan jall

meg til ferðar eggja:

stórum skipum hóskar lítið,

tí grunt er at landi at leggja.

Fjórðingin, ið eg tær bjóði,

mín bróðir tað nú veldir,

um tú frægi Filkirs arvi

fara vilt tá heldur.

6.

Tað var reysti Haraldur kongur,

út í havið lagdi,

møtti honum Galti íslandsfari,

rímtur av morgum bragdi.
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Kongurin sigldi í havið út

við teim gyltu logdum,

møtir hann Galta íslandsfara,

rímtur av mórgum brogdum.

8.

Hoyr tað tú hin lítli maður,

situr í báti niðri:

veist tú iiakran fyrilit

at greina frá várum sigri?

9.

Eg sá eikimar standa við sjó,

sum skínanda gullið bjartar,

tá fell av hvor ein kvistur,

vóru so allar svartar.

10.

Eg sá enn eitt annað træ,

tað var av óllum meiri:

harri, tað eru sálir tygra

og sh'ka garpa fleiri.

11.

Eg sá fljúgva oknir sjey,

rann teim blóð at veingi:

tað ber fyri tygara sál,

tær missið lív og dreingir.

12

Eg sá fljúgva aðrar sjey,

brent var teim á fiðri,

aftan til sum svórð at sjá,

tær møttust har á mýri.

13.

Eg sá Ijós í lofti brenna,

ein so fagran skara:

tað verður fyri tygara sál,

hon man til himla fara.

Tað var reysti Haraldur kongur,

heldur á eggjateini:

tær skuluð Galta á hondum taka,

munnuð tó vera seinir.

15.

Hildarmaður av heitum skalv

niður á knæið hvassa,

kongurin bresti h'tlum lóv,

og tá skalv hjartað í Galta.

16.

Galti fór við furkum fram,

legði árar í sjó,

hirdi h'tið um kongins vreiði,

seg frá skipunum dró.

17.

Galti fór í víkina inn,

sum hann hevði ligið leingi:

kongurin helt fram síni ferð,

hann misti bæði h'v og dreingir.

18.

Galti fór í víkina inn,

sum hann hevði ligið fyrr:

kongurin helt fram síni ferð,

hann misti bæði lív og lið.

19.

Kasta sínum akkerum
á so hvítan sand,

fyrstur stígur Haraldur kongur

sínum fótum á land.

20.

Fyrstur stígur Haraldur kongur

sínum fótum á land,

og albrynjaður Tostan jall

undir hans høgru hand.

21.

Og albrynjaður Tostan jall

undir hans høgru hond,

teir slógu sínar tjaldbúðir

so skamt frá sjóvarstrond.

Tað var uppá ein helgan dag,

sólin skein so víða,

kongin lystir í staðin upp
at skoða teir kostir fríðar.
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23.

Kongin lystir í staðin upp
at skoða teir kostir fríðar.

gingu undir ein hogan heyg,

so eingin skuldi á lýða.

24.

Tær vil eg Tostan. bróðir mín,

ríkið aftur fáa,

allar hálvar landkomstir

at vera hóvdingar báðar.

25.

Tær vil eg Tostan, bróðir mín,

landið aftur leggja,

allar hálvar landkomstir

at vera hovdingar beggja.

26.

Tí svaraði Tostan jall

alt foruttan trega

:

Haraldur kongur fylgdi rnær,

hvat skulum vit honum geva?

27.

Tí svaraði Tostan jall,

gott er sh'kt at njóta,

Haraldur kongur fylgdi mær,
hvat skulum vit honum bjóða?

28.

Honum vil eg ikki meiri geva,

sjálvur vil hann sær kjósa:

hava land for sína longd

og lítlum sigri rósa.

29.

Honum vil eg ikki meiri geva,

sjálvur vil hann tað tiggja:

hava land til sína longd

og nógv rúm í at liggja.

30.

Eg bjóði tygum ollum heim,

meiri av monnum og minni,

um tær viljið halda frið

og ongum neisur vinna.

31.

Tí svaraði kongurin,

heldur á búnum stáli:

um hvat mælti kongurin,

í dag fann teg á máli?

32.

Mær vildi kongur bróðir mín
ríkið aftur fáa,

allar hálvar landkomstir

at vera hovdingar báðar.

33.

Mær vildi kongurin bróðir mín
ríkið aftur leggja,

allar hálvar landkomstir

at vera hovdingar beggja.

34.

Tær vildi hann ikki meira geva,

sjálvur skuldi tú tær kjósa:

hava land til tína longd

og lítlum sigri rósa.

35.

Hann vildi tær ikki meiri geva,

sjálvur mundi tú tað tiggja:

hava land til tína longd

og nógv rúm í at liggja.

36.

Hann beyð okum óllum^.heim,

meiri av monnum og minni,

um vær vildum halda frið

og ongar neisur vinna.

37.

Tað var tá sum ofta er enn:

mangt er í brógdum vunnið,

iUa líkar Haraldi kongi,

at hann ikki ensku kunni.

38.

Tí svaraði Tostan jall:

tí skal ikki spara:

hava við okum brynjað lið,

tí gott er við frið at fara.
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39.

Tí svaraði Haraldur kongur:

tað man ei um vara,

hvat skal okum brynjað lið?

til skemtan skulum vær fara.

40.

Teir fóru seg til hallar heim,

sh'kt kom teim ei í huga:

brynjað lið at borði sat,

og ei hava ráðini dugað.

41.

Hirðin leyp at hallardurum,

sum skínanda gullið bjartar,

kongurin hopar til hallarvegg

við stáli og stinnum hjarta.

42.

Brandi brá og mælti svá:

hilmar undan leypa,

eg skal standa eftir ein,

h'v raítt dyrt at keypa.

43.

Brandi brá og mælti svá:

tað man nú so verða:

báðir skulum vær falla í senn,

eg mælti teg fyrst til ferðar,

44.

Upp leyp ein av kongins monnum,
sínum brandi brá,

hann kleyv ungan Tostan jall

sundir í luti tvá.

45.

Tað var spell, at jallur fell

frá tí rúnar veldi,

kongurin stendur eftir ein,

so sigst, av grimum feldi.

46.

Jallurin fell, og tað var spell,

frá tí gullinum reyða:

kongurin stendur eftir ein,

teir søkja til hans deyða.

47.

Gingu inn for Geyta í loft

og dugnað biðja sær:

gott er at hevna fomar sakir,

deyðan vildi hann tær.

48.

Gingu inn fyri Geyta í loft

og dugnað biðja sær:

gott er at hevna fornar sakir,

deyða vildi hann tær.

49.

Geyti læt tá dubba seg,

tó tað var honum í móti,

stakk ígjognum stiUis bróst

við tí valða spjóti.

50.

Tað var Geyti Áslaksson,

ið kongin førdi av h'vi,

hann vann ikki sigur síðan,

hvar hann var í stríði.

51.

Tað var Geyti Áslaksson,

ið kongin førdi til heljar,

so er fallið hundrað mangt,

at eingin man túsund telja.

52.

Allir teir, ið eftir vóru,

sigldu tann sjógvin salta;

kongurin fell í Onglandi,

og út gekk gáta Galta.
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Jatvarðs ríma.

1.

Ein býr jallur í Noregi,

synir eigir hann sær:

annan nevni eg Niklas

og annan Jatvarð.

Nú lystir meg í dansin at gá,

meðan rósur og liljur tær gróa

væl.

2.

Einki gjordi Niklas

ultan seyng av síni bók,

og hin ungi Jatvarð,

ið saltrið sló.

3.

Og hin ungi Jatvarð,

ið saltrið sló,

møtti fninni fylgismoy

morgun fyri sól.

4.

»Hví vekja tær so snimma,

og hví vekja tær so árla?

tær hava lítla náttarógv,

sova munu tær valla.«

5.

»Tí vekjum vær so árla,

og tí vekjum vær so snimma:
vári hústrú vatn at taka,

tað er órindini.

6.

Reyð er hon sum lilja,

tað lystuliga vív,

áður vil hon vaska sær,

enn sólin roðar í líð.

7.

Reyð er hon sum lilja,

tað lystuliga sprund,

áður vil hon vaska sær,

enn sólin roðar í lund.c

Svaraði hin ungi Jatvarð,

í glentan sín:

»Mong er fogur skikkjan,

ið fals býr undir lín.«

9.

»Tú gert ei hennara skikkju

spotta,

ei hvat undir býr lín,

líkari var tær, Jatvarð, at vita

allar ættir tínar.

10.

Tú gert ei hennara skikkju spotta,

ei hvat undir stár,

líkari var tær, Jatvarð, at vita,

hvor ið tín faðir vá!«

11.

Tað var hin ungi Jatvarð,

settist á dokka fold,

tað var mær av sanni sagt,

hann sortnaði sum ein mold.

12.

Tað var hin ungi Jatvarð,

lítur seg í eystur:

»Tungt er at vera í veróldini

og vera so ættaleysur!«

13.

Ein kom maður á víðan vóll

framm,

vegur við eggjateini,

eyga hevði hann eitt í heysi,

knepta brók á beini.

14.

»Hoyr tú, ungi Jatvarð!

set teg niður hjá mær,
ættirnar tær tarftú

ikki frýggja tær.
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15.

Nær er hann tín trímenningur,

ívar Holm,
Guttormur í Hattarbóti,

Pætur Landaljóð.

16.

Nær er hann tín trímenningur,

Guttormur í Hattarbóti,

Stígar og hann Stavn

og Pætur Landaljóði.

17.

Kongurin í Spanialandi

brendi tín faðir inni,

níggju hundrað í glæstriborg

og ongum háttri minni.

Kongurin í Spanialandi

brendi hann tín faðir á báli,

níggju hundrað í glæstriborg,

tá reystu brøður báðar.

19.

Tá ið tú sigir honum
frá ívari Holm,
enntá man hann vísa tær

á sínar herkonur tólv.

20.

Tær blanda tær

tað eitur í vín,

enntá hygg tú, Jatvarð,

at fingurgulli tínum!

21.

Tær blanda tær

tað eitur í bjór,

sveitka tekur títt fingurgull,

tað rodnar sum eitt blóð.<

>Honum vildi eg geva
míni góðu gráu skinn,

ið mær vildi borið boðini

fyri ívar Holm inn.«

23.

»Hav tú sjálvur

tín góðu gráu skinn.

eg vil bera tær boðini

fyri ívar Holm inn«.

24.

Úti í miðjum grasgarði

axlar hann sær skinn.

og so búg\'in gongur hann
fyri ívar Holm inn.

25.

tSit væl, ungi ívar Holm,
drekkur mjóð og vín,

úti stendur Jatvarð,

so tarvligur er hann tín.«

26.

Svaraði ungi ívar Holm,
drekkur mjóð av skál:

»Hvat er um Jatvarði

til neyðindarmál?«

»Tað er unga Jatvarði

til neyðsynjarmál

:

kongurin í Spanialandi

brendi hans faðir á bál.

Kongurin í Spanialandi

brendi hans faðir á báli,

níggju hundrað í glæstriborg,

tá reystu brøður báðar.«

29.

Tað var ungi ívar Holm,
sínum borðum skeyt,

allur tann hin brúni mjoður
á hallargólvi fleyt.

30.

So letur hann ívar Holm
byggja skipin sín,

bæði letur hann á tey laða

virtur og so vín.

10
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31.

Og so letur hann ívar Holm
byggja skipin stór,

bæði letur hann á tey laða

virtur og so bjór.

32.

Vindur hann upp síni silkisegl,

gull við vovin rand,

strikar ei á bunka niður

fyrr enn við Spanialand.

33.

Tá ið hansara snekkja

kendi fagurt land,

letur hann síni akker falla

á so hvítan sand.

34.

Letur hann síni akker falla

á so hvítan sand,

fyrstur steig hann ívar Holra

sínum fótum á land.

35.

Fyrstur steig hann ívar Holm
sínum fótum á land,

og hin ungi Jatvarð

undir hans høgru hand.

36.

Uttarliga at durunum
har gistu teir við list,

innar gongur ívar Holm,
biður teir veita vist.

37.

Innar gongur ívar Holm
biður tá veita vist,

eftir spurdi Spanialands kongur,

hvar ið teir hovdu gist.

38.

»Gistum v:er tann boðafart,

so tann breiða fjorð,

vær vistum ei, hvórt tað var

himmal ella jorð.

39.

Gistum vær tann boðafart

heima á vár garð,

tá ið vær drukkum ervi

eftir faðir Jatvarðs.

«

40.

Tí svaraði Spanialands kongur,

h'tið at tí ló:

»Líkt er hatta orðum hans

ívar Holm!«

41.

Tá ið hann segði honum
frá ívari Holm,
enntá mundi hann vísa honum
á sínar herkonur tólv.

42.

Tær blanda honum
tað eitur í vín,

enntá hyggur Jatvarð

at fingurgulli sínum.

43.

Enntá hyggur Jatvarð

at fingurgulli góð,

sveitka tekur tað fingurguU,

tað rodnar sum eitt blóð.

44.

»Enntá er tað siður

heima á vár garð:

sjálv tað skaltú, ríka frú,

drekka skálum av!«

45.

»Ríkur ertú, riddarin,

skortar tú ei fæ,

tað verður ikki, meðan eg livi,

eg drekki vín við tær.«

46.

Svaradi hin ungi Jatvarð,

smílir undir h'n:

»Enntá skaltú drekka

fyri báðum eygum mínum!«
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47.

Tað gjordi hann Spanialands

kongur

ið tað fyrsta mein:

sendi lítlan njósnara

í kvinnustovu heim.

48.

Svaraði hin ungi Jatvarð,

smílir undir skinn

:

>Tú skalt ikki boðini bera,

fyri Spanialands kongin inn!«

49.

Tað var hin ungi Jatvarð,

við sínum svorði brá,

hann kleyv h'tin njósnara

sundur í luti tvá.

50.

Tað var hin ungi Jatvarð,

við sínum svorði brá,

hann kleyv allar herkonur

sundur í luti tvá.

51.

»Hoyr tað tú nú, Spanialands

kongur

!

eg tali nú til tín,

hvat havi eg í bøtur tikið

eftir sæla faðir mín?«

52.

Tí svaraði Spanialands kongur,

lítið at tí ló:

»Tú fært ikki so mikið

sum sólar av mínum skó !

«

53.

Ei var mjúkur kongafundur,

ei ló alt í senn,

eingin visti av at siga,

fyrr enn svorðið stóð í tenn,

54.

Ei var mjúkur kongafundur,

ei ló alt í hóvi,

eingin visti av at siga,

fyrr enn kongur fleyt í blóði.

55.

Eg sá koma tógva menn
sunnan eftir hóll,

droyra drigin vóru

teirra herklæði oll.

Skrímsla.

1.

Tað var (um) ein halgan dag,

man meg rætt um minna:

bóndin fór á skógvin burt

epH og aldin at finna.

Vinturin h'ður, sumarið kemur,

jorðin gerst so bh'ða,

grør so fagurt aldin undir h'ða.

2.

Tað dregur at tí myrka æii,

sólin h'ður at fjalli,

bóndin vildi fegin og fúsur

heima verið til halla.

3.

Tað dregur at tí myrka æli,

dagurin leið at kveldi:

10*
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bóndin vildi fegin og fúsur

heima verið í veldi.

4.

Tað lættir í tað myrka ælið,

lýsir um leið so langa:

bóndin sá á skóginum skrímslið

mikið móti sær ganga.

5.

Skrímslið kom úr jorðini upp,

mikið er Oðins evni,

tigultalv í hendi ber

og beint á bóndan stevnir,

6.

Búgvið talv í hendi bar

av hvíta fílabeini:

so vóru teir terningar

av reyðargulli reina.

7.

Risin so til orða tekur,

ríkur av trollskum alvi:

»setist niður, søtin mín,

vit leikum títt við talvi!«

8.

Bóndin svaraði og sagði: »nei,

tað má ei so vera,

eg havi ikki lært at leika talv

ella nakra skemtan gera.«

9.

»Tú mant Ijóta at leika talv,«

segði tann tussin harði,

»kosta skal hovur mítt ella títt,

men hvórki góðs ei garðar.

«

10.

Bónðin dvaldist ei leingi tá,

hann fann uppá tey ráð:

hann dregur uppá seg sigur-

hanskar,

sigur mundi hann fá.

11.

Bónðin leyt tá leika talv,

tóat hann treyður vildi;

so fell teirra fundur út,

sigurin honum fylgdi.

12.

Teir telva títt, teir telva dátt

hvórki um góðs ei garðar,

risin tapti lív og lund,

hovur og heysin harða.

13.

»í talvi hevir tú vunnið meg,

og mant væl av gávum rósa:

lova nú mær at loysa lív,

sum sjálvur tú vilt kjósa.«

14.

»Lovi eg tær at loysa lív,

flyt mær fram ið fyrsta,

virtur og vín og aldinsvín

og alt tað, ið lív kann lysta!

15.

Tú skalt mær til hallar føra

breiða borg og langa

bæði við veggir og víngarðar

alla ævi standa.

16.

Har skal gólv á grundum vera

av hvítum marmorasteini,

rævur av seigum sifrisviði,

veggir av fílabeini.

17.

Har skal gólv á grundum vera

tigulstein sum tinna,

takið takt við blýggi blátt,

tað besta sum man kann finna.

18.

Har skulu seggja seingir síggjast

gjórdar við gólvið niðri

bæði við beð og blæur á

fullar av Fenixfidri.

19.

Har skulu seggja seingir síggjast

av dýrum dúni full,

síðan alt við purpurklæði

og reina reyðargull.
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20.

Har skal kelda kurtalig,

góðan grip skal kalla,

full við dýrar drykkir tá

vítt um vorild alla.

21.

Har skal kelda kurtalig

alla ævi renna,

har skal eingin livandi

til sóit ella sjúkdóm kenna.

22.

Har skal eingin sjúkur verða,

fyrr enn sjálvur lystir at deyða;
ella eg hoggi hovur av tær

sum ein hund til heyg.

23.

Har skal eingin sjúkur verða,

fyrr enn sjálvur lystir at velja;

ella eg hoggi hovur av tær

sum ein hund til heljar.

24.

Har skal bæði matur og drekka
flytast fram at borði;«

risin vil ikki láta h'v,

hann játtar í hvórjum orði.

25.

Bóndin fagnar brúður bh'tt,

hann kemur heim á kveldi:

»vænta man eg virðið mítt

vaxa brátt í veldi.«

26.

Bóndans kona til orða tekur,

tók so sárt at gráta:

>so man skrímsUð skiljast við teg,

tú mant h'við láta.«

27.

Bóndin sovnar alvæl fast

blítt á brúðar armi;

risin sankar guUið saman
troyttur og tungar av harmi.

28.

Skrímslið fór bæði um sjóg\- og
sand,

dalir og førslu fjoU,

hann flutti borg í bóndans garð
við góðs og gripum óll!

29.

Hann mundi honum til hallar føra

breiða borg og langa

bæði við veggir og víngarðar

alla ævi standa.

30.

Hann mundi honum til hallar føra,

tað var ið tað fyrsta,

virtur og vín og aldinsvín

og alt tað, ið lív kann lysta!

31.

Har mundi gólv á grundum vera

av hvítum marmorasteini,

rævur av seigum sifrisviði,

veggir av fílabeini.

32.

Har mundi gólv á grundum vera

tigulstein sum tinna,

takið takt við blýggi blátt,

tað besta sum man kann finna.

33.

Har skulu seggja seingir síggjast

gjorðar við gólvið niðri

bæði við beð og blæur á

fullar av Fenixfiðri.

34.

Har skulu seggja seingir síggjast

av dýrum dúni full,

síðan alt við purpurklæði

og reina reyðargull.

35.

Har skal kelda kurtalig,

góðan grip skal kalla,

fuU við dýrar drykkir tá

vítt um vorild alla.
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36.

Har skal kelda kurtalig

alla ævi renna,

har skal eingin livandi

til sótt ella sjúkdóm kenna.

37.

Har mundi bæði matur og drekka

flytast fram at borði,

risin vildi ei missa lív,

hann helt væl síni orð.

38.

Bóndin kemur út árla morgun
glaður fyri uttan vanda:
hann sær eina stóra borg

fyri sínum durum standa.

39.

Bóndin kemur út árla morgun
sær sær einki at meini,

risin treiv um hansara lær,

hann klóraði hann inn at beini.

40.

Bóndin kemur út árla morgun
alt fyri uttan sút,

risin treiv í hansara kvið,

80 indrini hingu út.

41.

Bóndin liggur á grønum volli,

mestur er hann deyður,

teir studdu hann inn á borgina,

hann kendi tá ikki til neyð.

42.

Bóndin heilsaði brúður bh'tt,

tá hann kom heim á kveldi;

tað eru kongar tíggju og tólv,

minni hava makt og veldi.

43.

Bóndin er bæði fegin og bh'ður,

mildur av gævuleiki,

tað eru kongar tíggju ella tólv,

minni hava ráð og ríki.

44.

Bóndans kona er búgvin við barn,

(ber) skrúður og skarlak reyð:

»eg eri tí rædd av risans ráðum,

hann troyggjar á bóndans deyð.«

45.

Bóndin hevir alt, ið lív kann lysta,

bæði úti og inni,

troyttast man nú tungan min,

eg skemti ei longur á sinni.

Olavur Riddararós.

1.

»Hvórt skalt tú ríða, Olavur mín
— Kol og smiður við —
í lofti hongur brynja tín«

— Ungir kallar, kátir kallar!

gangið

upp á gólv, dansið lystulig!

»Eg fari mær á heiði

ta villini hind at veiða.«

»Tú fert ikki at veiða hind,

men tú fert til tína leikalind.
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Hvít er skjúrtan, væl er hon tvigin,

í blóði verður hon av tær drigin.

5.

Hvít er tín skjúrta, væl er hon
skorin,

í blóði so verður hon aftur borin.

«

Olavur snúðist síni móðir frá:

»Gud gevi ikki ganga, sum mær
er spáð.«

7.

Ólavur ríður eftir bjorgunum
fram,

fann hann uppá eitt álvarann.

8.

Ólavur ríður eftir bjorgunum fús,

fann hann uppá eitt álvarhús.

9.

Út kom eitt tað álvafljóð,

flættað hár á herðar dró.

10.

Út kom ein av álvum tá,

flættað hár á herðar lá.

11.^

»Ver vælkomin, Ólavur Riddara-

rós,

tú gakk í dans og kvoð fyri os !

«

12.

»Tú tarft ikke flætta títt hár

fyri meg,

eg eri ikki komin at biðja teg.«

13.

»Ert tú ikki komin at biðja meg,

eg havi ikki ætlað at eiga teg.«

14.

7/Eg kann ikki meira hjá álvum

vera,

í morgin lati eg mítt brúdleyp

gera«.

15.

»Vilt tú ikki longur hjá álvum

vera,

sjúkur skalt tú títt brúdleyp gera.

16.

Hvat heldur vilt tú sjey vetur

liggja sjúk',

ella vilt tú í morgin liggja h'k?

17.

Hvat heldur vilt tú sjey vetur

liggja á strá,

ella vilt tú í morgin til moldar gá ?

«

18.

»Tveir eru kostirnir, hvorgin er

mjúkur,

ilt er at liggja leingi sjúkur.

19.

Fyrr vil eg í morgin liggja h'k,

enn eg vil liggja sjey vetur sjúk'.

20.

Fyrr vil eg í morgin til moldar gá,

enn eg vil sjey vetur liggja á strá.

«

21.

Hon bar fram eitt drykkjukar,

eiturkomið í tí var.

22.

Hon bar fram eitt drykkjusteyp,

eiturkornið í tí fleyt.

23.

Hon skonkti honum í drykkju-

hom,
har fór í tað eiturkora.

24.

Tann fyrsta drykkin, ið Ólavur

drakk,

hans breiða belti um hann sprakk.

25.

»Hoyr tú Ólavur fríði,

tú kyss meg, áðrenn tú ríður!«
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26.

Ólavur studdist við saðilbuga,

hann kysti tá moy av lítlum huga.

27.

Hon kysti hann só mjúkan,

hon sveik hann so sjúkan.

28.

»Tú sig tíni móðir, tá ið tú

kemur heim,

tín foli snávaði um ein stein!«

29.

Ólavur heim í garðin fór,

úti hans móðir fyri honum stóð.

30.

»Hví ert tú so fólin, hví ert tú

so bleik',

sum tú hevði verið í álvaleik?«

31.

»Mín kæra móðir, eg sigi tær

sann:

mín foli snávaði um ein stein.

32.

Tí eri eg folin, tí eri eg bleik',

í gjár var eg í álvaleik.

33.

Tí eri eg folin, tí eri eg sum bast^

í gjár var eg teim álvum næst.

34.

Mín kæri faðir, tú heinta mær
prest',

mín kæra móðir, ver tú mær
næst !

«

35.

Ólavur vendist til veggin brátt,

hann doyði langt /yri midnátt.

36.

Har komu av tí bú
líkini trý, tey vóru so prúð.

37.

Tað fyrsta var Ólav, tað annað

hans vív,

tað triðja hans móðir, hon læt

sítt lív.

38.

Tað fyrsta var Ólav, tað annað

hans moy,

tað triðja hans móðir, av sorg

hon doyði.

Signild og dvorgurin.

1.

Signild slóg sín vev so fast,

— saðla mær horsið fríða! —
hvíta mjólk av bróstum sprakk.

— Fram, fram, hvor ærlig'

mann!
til hóva lati eg ríða.

»Men hoyr tú, Signild, dótlir

mín!

hví springur mjólk av bróstum

tín?«
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3.

»Tað er ikki mjólk, (tó) tað

sýnist so,

tað er tann mjoður, eg drakk

í gjár«.

4.

»Tvey eru tingini, bæði eru ólík:

brúnur er mjoður, men mjólk

er hvít?«

5.

»Tað dugir ei at dylja fyri teg:

dvorgurin hevir lokkað meg.

6.

Tað er fult í fimtan ár,

dvorgurin vandist higar til vár.

7.

Fimtan havi eg bornini borið,

eingi havi eg klæðini skorið.

8.

Fimtan havi eg bórnini átt,

eingi havi eg við eygum sætt.«

9.

Dvorgur stóð ei langt har frá,

hann stóð við dyrnar og lýddi

hará.

10.

Alt stóð dvorgurin og lýddi á,

hvussu hon segði síni móðir frá.

11.

Dvórgurin inn í hollina gekk^

guUband um hans herðar hekk.

12.

Hann tekur í Signilds Ijósu hand
og leiðir hana so til steinin fram.

13.

Hann slóg yvir hana hermah'ny

leiðir hana so í stein til sín

14.

Han setti undir hana tann gylta

stól,

fimtan sveinar fyri borði stóðu,

15.

»Tíggju skulu leika fyri tær,

fimm skulu spæla fyri sjálvum mær.

16.

Sumir kunna ringja,

dvórgamál at syngja.

17.

Sumir kunna at spæla væl

bæði trummur og langaspæl.<í

18.

Dvorgur fekk so stóra neyð^

tá ið Signild lá í steini deyð.

19.

Dvorgur fekk so stóra sorg,

so rýmdi hann úr teirri borg.

Harpu ríma.

1.

Har komu tveir biðlar ríðandi

í garð,

— (eg) biði tygur renna —
bóðu moy, sum yngri var.

— rúnarmenn, gerið tað, eg biði

tygur:

rennið, talið varliga við teir,

rúnarmenn

!
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Ta yngru teir tá bóðu,

ta eldru teir forsvóru.

3.

Tann yngra hon er seg so fríð,

rætt sum sól um midsumars tíð.

Tann eldra hon er seg so Ijót,

rætt sum ormar skríða á grót.

Tann yngra kann at spinna guU,

tann eldrá er av svovni full.

Tann yngra vevur gull í lað,

tann eldra svevur allan dag.

7.

Tann yngra kann at spinna,

tann eldra ikki at tvinna.

Tann yngra kann at lesa lestur,

tann eldra ikki at seyma kvastur.

9.

Systir talar til systir góð,

»vit skulum okkum í sævarfljóð U

10.

»Hvat skulum vit í sævarfljóð

gera?

vit hava ei tvinni silki at bera.«

11.

»Tað er so mangur í sævarfljóð,

ið ikki eigir tvinni silki góð.

12.

Vit tváum okkum hvítar,

vit erum tvær systrar líkar.«

13.

»Um tú tváar teg allan dag,

tú verður ei hvítari enn Gud
tær gav.

14.

Um tú tváar teg hvíta sum fann,

tú fært ei mín festarmann.«

15.

Tær gingu seg til strandar,

steinur lá fyri landi.

16.

Tann yngra setur seg upp á stein,

tann eldra førdi hana út á streym.

17.

Hon rættir upp sína Ijósu hond:

»systir, systir, hjálp á land!«

18.

»Eg hjálpi tær ei á land um sinn,

uttan eg fái biðil tín.«

19.

»Gjarna gevi eg tær alt eg á,

á biðlinum havi eg einki ráð.

20.

Gjarna gevi eg tær bæði

biðil og brúðarklæði.«

21.

» Sokk nú, sokk nú, systir mín

!

eg skal hava biðil tín.«

22.

Har kom vindur eystan,

líkið dreiv til neysta.

23.

Har kom vindur og bylgja blá,

líkið mundi til landa slá.

24.

Komu tveir vallarar oman við á,

sóu, hvar ið líkið lá.

25.

Teir tóku hennara Ijósa arm,

gjordu sær til harpuskjarm.

26.

Teir tóku hennara gula hár,

gjórdu harpustreingir smár.
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27.

Teir gingu seg í tann bý,

sum teir vitstu, brúdleyp var í.

28.

Teir gingu seg í tann garð,

sum teir vitstu, brúdleyp var.

29.

Teir settu seg á ytstu gátt:

iviljið tær hoyra harpuslátt?«

30.

Mælti tað strongurin fyrsti:

»brúðurin var mín systir.«

31.

Mælti tað strongurin annar:

»brúðurin var mín bani.«

32.

Mælti tað strongurin triði:

»brúðgummin var mín biðil.«

33.

Mælti tað strongurin fjórði:

»brúðurin mær forgjordi.«

34.

Svaraði brúður reyð sum blóð:

»harpan ger os mikið óljóð.«

35.

Svaraði brúður, á beinki sat:

»harpan ger os mikið óglað.«

36.

»Hevði eg vitað tað líkaði tær

illa,

ei skyldi eg mína harpu stilla.«

37.

Teir slógu sína harpu av armi,

brúðurin sprakk av harmi.

38.

Teir slógu sína harpu av mangi,

blóð fleyt brúður í fangið,

39.

Teir slógu sína harpu av móði,

brúðurin fleyt í blóði.

Mariu vísa.

Jesus kom at eini á,

har sat Maria við bekk at tvá.

— Nú veri Jesus vár skjoldur í

hvorjum vanda!

2.

»Hoyr tað, Maria, eg tali til tín:

gev mær drekka avkerum tínum !

«

3.

»Míni ker eru ikki rein,

vilt tú drekka av mínum lógvum
tveim?«

4.

»Vart tú so rein sum Maria,

móðir mín,

tá skuldi eg drukkið av tínum

lógvum tveim.«

5.

Hon svór tað av munni,

hon var so skir ein nunna.

6.

Hon svór tað á saltara bók,

hon ikki mann í loyndum tók.
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7.

»Svórikki, svórikki, syndugt vív,

trý ganga bórn á jarðaríki.

8.

Tað fyrsta við tín faðir,

tað annað við tínum bróðir.

9.

Tað triðja við tínum sóknarprest,

og tað var syndin allarstørst.

«

10.

Maria fell á síni knæ,
»sjálvur Jesus, skrifta mær!«

11.

»So skal eg tær skrifta,

tað skal verða tín gifta.

12.

Tú skalt úti ganga
níggju vetur langa.

13.

Troða frost og kaldan snjó

berføtt og í ongum skóm.

14.

Berføtt við eitt hovuðlín,

so skalt tú bøta fyri syndir tínar.

«

15.

Maria tók at ganga,

níggju vetur langa.

16.

Tróð hon frost og kalda fonn

berføtt og í ongum skóm.

17.

Berføtt við eitt hovuðh'n,

so bøtti Maria fyri syndir sínar.

18.

Níggju vetur umliðið var,

aftur kom Jesus í sama stað.

19.

»Hoyr tað, Maria, eg tah til tín,

hvussu líkar tær skriftan mín?«

20.

»So líkar mær skriftan tín,

sum drakk eg hvonn dag klára

vín.

«

21.

»Tað skalt tú hava fyri tolinmøði

tína,

tæna Mariu móðir míni.

22.

Tæna Mariu móðir míni,

sjey ferðir klárari enn sólin

skínur.

«

Sankti Niklas.

1.

Tveir fóru klerkar suður um land

at bøta synd og sálagrand.

— Hjálpi mær Gud og ríki harrin

sankt Niklas!

Gistu teir hjá bónda á eini nátt,

hann lætt teir av lívi taka skjótt

og brátt.
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3.

Stoytti hann teir á efstu eftir

eini á,

stríður streymur bar teir londum
frá.

4.

Stríður streymur bar teir londum
frá;

tá kom sankti Niklas og bankaði á.

5.

>Hoyr tað, ríki bóndi, eg tali

til tín:

vart tú nakað varar við klerkar

mínar?«

»Jú, so menn, eg teir væl sá,

tá ið teir fóru eftir Rínará.«

7.

Niklas tekur sær bók í hond,

so gongur hann til sjóvarstrond.

8.

Tá ið hann hevði staðið eina

h'tla stund,

loysti hann teir á efstu frá havsins

grund.

9.

Grøddi hann teir til hold og hár,

sum teir ei hovdu fingið banasár.

Rudisar vísa.

1.

Út kom hann Steffan, hann leit

seg í eystan

— og tað sigi eg av sonnum —
ovarlaga glógvar tann stjornan

reysta.

— med óllum Guds heiliga

monnum.
2.

Inn kom Steífan, hann sigir ífrá

:

»eg sær sól á himli og stjornu hjá.

3.

Eg sær sól á himli og stjómu

standa hjá,

mætur er sá konungur, ið føddur

var ígjár.

4.

Mætur er sá konungur, ið borin

er í heim,

tí eg sær sól á himli og stjórnu

rein.«

5.

Rudis heitir á sveina tvá:

»tit biðið hann Steffan fyri meg
mnga

!

6.

Tit bindið so á honum hond og
fót —

vitið, um tann konungur ræður

honum bót!

7.

Tit stingið mær Steffans eygur út

!

vitið, um so hjálpir tann konungur

so prúð.«

8.

Bundu teir Steffans hond og fót

:

mætur var sá konungur, ið honum
ráddi bót.

9.

Stungu út hans eygu, fell væl í

lag:

tó sá hann nátt sum Ijósan dag.
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10.

í tríati stykki var hanin skorin,

so var hann inn fyri Rudis borin.

11.

»Tá skuldi eg trúð Steífans tali,

um upp stóð hanin og fór at

gala.

«

12.

Rudis hann stóð og sá tar á,

at saman førdist hanin, á diskin-

um lá.

13.

Hann fleyg upp á reyðarguU-stól,

hann slóg sína veingi, so fagurt

hann gól.

14.

Hann slóg sína veingi, so fagurt

hann gól,

við hvórjari messu tá syngur hann
í kór.

15.

Rudis heitir á sveina tvá:

»tit leggið mær saðil á gangara

gra:

16.

Saðlið mær tann besta ein!

tí eg vil ríða i Betlaheim.

17.

Eg vil ríða í Betlaheim

at skoða har tann unga svein.«

18.

Rudis átti ein rumpuhvítan hest,

hann reið til Betlaheim, sum
hann kundi best.

19.

Rudis heim í garðin fór,

úti hon Maria fyri honum stóð.

20.

»Ver vælkomin, Rudis, higar til

mín,

nógvur er blandaður mjoður og
vín.

«

21.

»Tú tarft ikki, Maria, fagna meg,

eg vil hava tín son at negla á

træ.

22.

Tú tarft ikki, Maria, fagna os,

eg vil hava son tín at negla á

kross.«

23.

»Vilt tú mín hin sæla son hava,

upp til himla tá mást tú fara.«

24.

Rudis hann skuldi til himiríkis

fara,

tólv Guds einglar teir ringdu

honum haðan.

25.

Rudis hann stoyttist til jórðina

niður,

og óU hans indur á vinstru síðu

við.

26.

Óll hans indur á vinstru síðu

niður,

sjálvur hin útskotni tók honum
við.
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Silvurlín.

1.

Bornini gráta á foldum,

tað hoyrdi móðir undir moldum.

Á foldini gráta bornini smá,

tað hoyrdi móðir. undir moldini lá.

3.

So sára græt tann yngsti svein,

at tað hoyrdi móðir í annan heim.

4.

Silvurh'n gongur fyri Mariu bh'ðu

!

»lova mær at vitja bornini míni !«

»Hvussu skalt tú tey funnið fá?

tín hond er folin, tín fót er sár.

Tak tú mínar glógvar

á tínar sáru lógvar.

7.

Og tak tú mín hin búgvin skó

og drag upp á tín sára fót.

Lovi eg tær at ganga heim,

tú vinn ikki livandi manni meiní

Lovi eg tær at ganga,

tú ger ikki leiðina langa.

10.

Verður tú ikki aftur, fyrr enn
hósnini gala,

seint kemur tú í himiríkis salir !

«

11.

Silvurlín tók at ganga
myrka leið og langa.

12.

Silvurlín vindur fingur í ring:

»statt upp, Elin, lat meg inn!«

13.

Elin tók at ræðast,

hon hoyrdi tann deyða mæla:

»Tú tarft ikki, Elin, ræðast fyri

mær,
einki ger hesin deyði tær.«

15.

Silvurlín inn um dyrnar trein,

og tekur hon upp tann fagra

svein

:

16.

»Eg legði eftir mær ol og breyð,

míni born tey líða hungur og neyð.

17.

Eg legði eftir mær høgindi blá,

eg meinti, míni born skyldu

hvílt hará.

18.

Eg legði eftir mær stór voxljús,

men míni bórn liggja í myrkum
húsi.

19.

Eg legði eftir mær altarabók,

eg meinti, míni bórn skyldu

verða klók.

20.

Eg legði eftir mær akur og ong

og hartil dugandi ungan drong.

21.

Elin, verður tú ikki góð við

bórnini míni,

eg komi skjótt aftur at vitja tín.«
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»Fyrr havi eg verið teim stjúk-

móðir stríð,

nú skal eg vera teim móðir blíð.

23.

Fyrr havi egverateim móðir kald,

nú skal eg vera teim móðir bald.

«

24.

»Nú h'ður at tí, at hósnini gala,

eg fái ikki longur við teg talað.

25.

Verði eg ikki aftur, fyrr enn

hósnini gala,

seint komi eg í himiríkis salir.«

26.

Silvurh'n slóg sína hurð í gátt:

»far væl, Elin, hav góða nátt!«

27.

Vaknaði bóndin, í beinki lá:

»hví munu míni born á gólvinum

gá?«
28.

»Tí munu tíni born á gólvinum

gá,

her var Silvurlín at vitja vár.«

29.

Bóndin fekk so tunga trá,

hann sprakk av harmi, sum
hann lá.

Torkils døtur.

1.

Torkil eigir sær døtur tvær,

— at dansa —
leingi á momi svóvu tær.

— har vil eg á gólvið fram at

dansa,

tó at tú vilt mær h'v í vanda,

væl er mær ansað.

2.

Tær svóvu sær so leingi,

til sól skein á teirra seingir.

3.

Tær sova sær so leingi á dag,

til sól skín á teirra seingjarstað.

4.

Torkil gongur til búðar,

vekir upp døtur prúðar.

5.

»Statt upp, Katrin dóttir mín,

kirkjumaður bíðar tín!«

»Vil hann ikki bíða,

bið hann undan ríða!«

Katrin setist á seingir,

klæðist væl og leingi.

8.

Hon fór í ein silkiserk,

níggju moyggja handaverk.

9.

Uttan yvir í mottulin blá,

gull eftir hvorjum seymi lá.

10.

Katrin setist á songarstokk,

so fór hon í ein skarlakssokk.

11.

Skarlakssokk við búgvin skó,

hvítar hendur í vatni tvó.
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12.

Hon tók til sín góða gullkamb,

kembur sítt hár við silkiband.

13.

Kembur sítt hár við silki smá,

gullkrúnu setir hon omaná.

14.

Katrin gongur í rossahús,

loysir hon tann gangara út.

15.

Hon loysir út ein, hon loysir út

tvá,

tann besta legði hon saðil á.

16.

Har var eingin knektur hjá,

sjálv legði Katrin boygslið á.

17.

Har var eingin knektur í lund,

sjálv legði Katrin boygsl í munn.

18.

Katrin reið eftir gotuni fram,

tað glumdi sum hennar gangari

rann.

19.

Tá ið hon kom har suður í líð,

møtlu henni vallarar trír.

20.

Tá hon kom har skamt ífrá,

møttu henni vallarar tvá.

21.

Tá hon kom har mitt á leið,

møtti henni vallari ein.

22.

»Hoyr tú, Katrin, eg tali til tín,

vilt tú vera mítt kvoldarvív?

23.

Hvat vilt tú láta títt unga lív,

heldur enn vera mítt kvðldarvív ? «

24.

»Fyrr vil láta mítt unga lív,

heldur enn vera títt kvoldarvív.

«

Vallarin sínum svórði brá,

hann hjó Katrinu í luti tvá.

26.

Har sum hennara blóðið dreiv,

tendraðist Ijós á hvorjari leið.

27.

Har sum hennara hóvdið lá,

sprakk ein kelda við heiluvág.

28.

Har sum hennara bulurin lá,

reistist ein kirkja við krossi á.

29.

Vallarin heim í garðin fór,

úti Torkil fyri honum stóð.

30.

»Hoyr tað, vallarin, eg tali til

tín,

sá tú ikki Katrin dóttir mína?«

31.

»Jú, fullvæl eg hana sá:

í Mariu kirkju var hon ígjár.

32.

Torkil, Torkil, læna mær hús,

eg eri mær so sára sjúkuri-^

33.

»Húsini eru til reiði,

um vallarar vóru fleiri.«

34.

»Asa lítla, tendra Ijós,

vallarin er til seingjar fús!«

35.

Ása gongur til seingjar,

reiðir undir sjúkum dreingi.

36.

»Ása lítla, sov hjá mær,
silkiserkin gevi eg tær!<

37.

»Lat meg fyrst tann serkin sjá,

síðan skal eg tær sova hjá.«

11
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38.

Tá ið hon tann serkin sá,

systir merki kendi hon á.

39.

»Ása h'tla, sov hjá mær!
mottulin bláa gevi eg tær.«

40.

»Lat meg fyrst tann mottulin sjá,

síðan skal eg tær sova hjá.«

41.

Tá ið hon tann mottuUn sá,

systir merki kendi hon á.

42.

»Ása lítla, sov hjá mær!

eina guUkrúnu gevi eg tær.«

43.

>Lat meg fyrst tá gullkrúnu sjá,

síðan skal eg tær sova hjá.«

44.

Tá ið hon tá guUkrúnuna sá,

systir merki kendi hon á.

45.

Ása smeldi hurð í gátt:

»vallari, hav nú góða nátt!«

46.

Asa gongur fyri faðir sín

:

»vallarinhevirdripið dóttir tína.«

47.

»Hvór torir mær tey boð at

bera?

ella hvor tordi tann gerning at

gera ?

«

48.

»Eg tori tær tey boð at bera,

vallarin tordi tann gerning gera.«

49.

Torkil heitir á sveina tvá:

»gangið á skóg og kyndið bál!

50.

Gangið á skógv og kyndið bál I

har skal vallarin brenna á.«

51.

Tað var um eina morguntíð,

vallarin brann í grønari líð.

52.

Tað var um eina morgunstund,

vallarin brann á grønari lund.

Oluvu kvæði.

1.

Góða skemtum gera skal,

hvar eg gangi í dans:

kvøði um kong Pipping

og Óluvu dóttir hans.

Stígum fast á várt gólv,

sparum ei vár skó!

Gud man ráða, hvar vær
drekkum

onnur jól.

Pipping kongur av Fraklandi,

Gertrúð heitir hans frúgv,

væn er Óluva dóttir teirra,

hyggin og so trúgv.

3.

Karlamagnus Pippingsson

bróðir er hann at fljóði,

væl eru tey av ættum komin,

Jóhannis hin góði.
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Hugin situr í hásætá

talar við sínar dreingir:

hvar viti tær mín javnh'ka,

tað havi eg hugsað leingi?

5.

Allir drýptu hóvdi niður,

eingin tordi tala,

uttan ein av sveinunum,

hann tók tá til at mæla.

Uttan ein av sveinunum,

hann tekur til orða svá:

best mantú vita við sjálvum tær,

hvórt tín stendur hugur á.

7.

Best mantú vita við sjálvum tær,

hvort tín stendur hugur á,

hoyrt havi eg gitið Pipping kong,

ið væna dóttir á.

8.

Pipping kongur dóttir á,

fogur er hon í brúnum,

flættað hár á herðar er lagt

við silkibondum snúnum.

Pipping kongur dóttir á,

bjort er hon sum sól,

so er at h'ta á moyarkinn,

sum droyri liggur á snjó.

10.

Er hon so væn og tekkilig,

sum tær sigið frá,

hagar streingi eg heiti mítt

hana skal eg fá.

11.

Hagar streingi eg heiti mítt,

Frakland fari eg til,

biðja dóttir Pipping kongs,

tað standist hvat av. ið vil.

12.

Letur hann so Hugin kongur

síni skipini búgva,

allar letur hann streingirnar

av reyðargulli snúgva.

13.

Letur hann so Hugin kongur

búgva skipini sín,

bæði laðar hann í tey

virtur og so vín.

14.

Brýndir vóru brandar,

borðini vóru blá,

toppurin var av reyðargulli,

sum sól skein fagurt á.

15.

Vindur nú upp síni silkisegl,

gulli vovin við rand,

strykar ei á bunka niður

fyrr enn við Pippings land.

16.

Kongur siglur til Fraklands burt,

bønarorð at biðja,

tá fall óllum fólkum væl,

sum sogur munnu siga.

17.

Lítil drongur í h'ðini situr,

goymir at smalu og geit,

hann sær skip eftir havi koma,
havnir vil tað leita.

18.

Allar rekur hann geiturnar

saman á grønan vóll,

síðan axlar hann kápu blá,

hann gongur í kongins hóll.

19.

Síðan axlar hann kápu blá,

hann gongur í kongins hóU:

eg eri mær í einum luti

vísari enn tær eruð óll.

11*
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20.

Eg eri mær í einum luti

vísari enn tær eruð óU,

eg sá skip eftir havi koma,

ið segl hava hvít sum lín.

21.

Særtú skip eftir havi koma,

ið segl hava hvít sum lín,

vera man einhvor hovdingi

at biðja dóttir mína.

Hegar ið teirra snekkjur

kendu fagurt land,

lata teir síni akker falla

á so hvítan sand.

23.

Lata teir síni akker falla

á so hvítan sad,

fyrstur steig Hugin kongurin

sínum fótum á land.

24.

Fyrstur steig Hugin kongurin

sínum fótum á land,

tólv brynjaðir av hans monnum
undir hans hvorju hand.

25.

Hugin gekk frá strondum niðan

væl í skrúðum klæddur,

reyðargullhjálm á hovdi bar,

hann var fyri ongum ræddur.

26.

Uppi í miðjum grasgarði

axlar hann síni skinn,

og 80 búgvin gongur hann
í hogar hallir inn.

27.

Og sa búgvin gongur hann
í hógar hallir inn,

sum Pippingur við borði sat

við monnum hundrað fim.

28.

Hugin gekk í hallina inn,

í forðum var sá siður,

hevir nú alt í einum orði:

heilsar og hann biður.

29.

Hugin stendur á hallargólvi,

ber fram kvøðu sína:

sit væl reystur Pipping kongur,

tú gev mær dóttir tína.

30.

Leingi sat hann Pippingur,

hugsaði um tey ráð,

hvussu hann skuldi Hugin kongi

eitt gagnligt andsvar fá.

31.

Tí svaraði Pipping kongur:

ikki skal slíkum spara,

leið mína dóttir í hallina inn,

sjálv fyri seg at svara.

32.

Frúgvin var bæði studd og leidd,

hon in í hallina gekk;

Hugin situr í hásæti,

hann ymsar litir fekk.

33.

Tekkilig var Óluva

í óllum vorildar tokka,

hárið var sum spunnið guU,

tað lagaðist alt í lokka.

34.

Ver vælkomin, min sæla dóttir,

biðlinum her at svara,

síðan kantú kjósa tær,

um tú vilt kappan hava.

35.^

Svaraði frúgvin Óluva

í fyrsta orðið tá:

hug bar eg at Hugin kongi,

áður enn eg hann sá.
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36.

ÓUum fell tað væl í lag

faðir hennar og móðir,

og so frúnnar fosturfaðir,

Engilbret hin góði.

37.

Tá íð frúgvin Óluva

rætti hond yvir borð,

lystuligt var á at lýða

teirra fastnaðarorð.

38.

Tað var reysti Hugin kongur,

fell á síni knæ,

meðan hann frúnna Óluvu

til konu festi sær.

39.

Drukkið varð teirra brúdle^^ið,

hirðin var so fegin,

sum fuglurin, á viði situr,

verður á Ijósum degi.

40.

Hugin festi Óluvu,

førdi hana heim,

hórpur og so pípur

leikaðu fyri teim.

41.

Silki og so perlur

var eftir veginum breitt,

so var frúgvin Óluva

niður til strandar leidd.

42.

Tóku teir frúnna Óluvu
lyftu yvir stavn,

fram gingu riddarar og sveinar,

teir góvu henni drottningamavn.

43.

Millum báða stavnana

har brá ein fagur Utur,

sum hon frúgvin Óluva
í lyftingini situr.

44.

Millum báða stavnana

ein fagur litur brá,

hvar hin reysti Hugin kongur

frúnni situr hjá.

45.

Vindur nú upp síni silkisegl,

honum byrur vax,

siglur so til sjálvs síns lands

í tolum dagar sex.

46.

Fyrstur steig hann Hugin kongur
sínum fótum á land,

og hon frúgvin Óluva
undir hans hogru hand.

47.

Lyftir hann frúnna Óluvu

upp á land við sær:

Gud og milda Maria moy
veri nú við tær!

48.

Tá var hin illi Mýlint

riðin oman á strond,

heilsaði hann drottningini

og tók í hennara hond.

49.

Tekkilig var Óluva

bæði til fót og hond,

Mýlint hugaðist drottningina,

táið hon steig á land.

50.

Tey vóru ikki leingi saman,

til tess tey gótu svein,

á góðum stundum gitin var

og so var hann borin í heim.

51.

Hann var lagdur í klæði væl,

gott er at taka til evna,

so var hann til kirkju borin,

Landrus bað hon nevna.
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52.

Borin var hann frá kirkju heim,

lagdur móðir íhjá,

meira legði hon røkt á hann

enn alt tað gull, hon á.

53.

Hugin situr í hásæti

við reyðum kinnum og bleikum:

hvór skal goyma drottning mína,

meðan eg fremji leik?

54.

Tí svaraði frúgvin Óluva,

konginum var so kær,

Engilbret, meg higar førdi,

hann skal vera hjá mær.

55.

Eg velji út av mínum monnum
Mýlint riddaran snjalla,

han skal goyma drottning

og so mínar gripir allar.

56.

Velur tú út av tínum monnum
Mýlint riddaran ríka,

kenni eg hann av verkunum,
fyrstur man hann teg svíkja.

57.

Hugin fór á skogvin burt,

vildi fremja leik;

eftir situr Óluva,

hon er á kinnum bleik.

58.

óluva situr í kirkjuni,

lesur úr síni bók;
har kom Mýlint gangandi,

og hendur um frúnna tók.

59.

Hoyr tað Mýlint ríki,

ið ætlar at gera illa,

tú vilt svíkja kongin —
slíkt man dømin spilla.

60.

Eg skal geva tær meira guU,

hann tekur til orða at byrja,

enn hann gav tær Hugin kongur,

táið hann fór at gilja.

61.

Hoyr tað frúgvin Óluva,

viltú játtast mær,

tólv merkur í reyðargulli

vil eg geva tær.

62.

Hav tú sjálvur títt reydarguU,

eg tiggi ei gávur av tær,

nógv man eg fyri eygum sjá,

sum gud hevur unnað mær.

63.

Tá íð Mýlint hetta sá,

hann kundi ei drottning vinna,

brátt hann snúist henni frá

á tí sama sinni.

64.

Mýlint gongur í kjallara,

blandar mjóð og vín,

og so mikið óminni

lat hann har útí.

65.

Og so mikið óminni

letur hann har útí,

ber nú inn fyri Óluvu,

biður hana drekka til sín.

66.

Óluva tekur við kerinum,

gjordi fyri seg kross:

Gud og milda Maria moy
veri nú við os!

67.

Tá íð hon hevði drukkið,

hon greiddi aftur ker,

minntist ei á Hugin kong
og ikki hvar hann er.
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68.

Tað var hinn illi Mýlint,

illfúsur hann vinnur,

stedgar ikki síni ferð,

fyrr enn hann Blámann finnur.

69.

Gakk tú tær til hallar heim,

kjós tær fagurt fljóð,

fhígvin man ikki undan sigast,

hon óllum er javngóð.

70.

Líkari var mær føðslan góð,

matur og hartil drekka,

ongar eru hoviskar kvinnur,

sum tykja í mær tokka.

Líkari var mær føðslan góð.

matur og hartil klæði,

munnu flestallar hoviskar kvinnur

meg bæði spotta og háða.

72.

Mýlint gav honum óminnisdrykk,

sum sogur ganga ífrá,

nektaði hann úr ollum klæðum,
bar til seingjar svá.

73.

Neyðugan tók hann Blámannin,

frú Óluvu legði hjá,

tað var ei so undarligt,

at brúður í liti brá.

74.

Bláar leggur hann armanar
yvir drottningar háls,

hann var blíður og bjartur,

men fátt var henni til máls.

75.

Bláar leggur hann varranar

niður á drottningar munn,
henni var bh'ður og bjartur ímót,

ganga nú svikini kunn.

76.

Stedgaðist Mýlint teimun hjá

eina so skamma stund,

síðan snúist haðan frá

á Hugin kongins fund.

77.

Hugin kemur av skógvi heim,

sær tey merki stór:

hvor hevur her til hallar verið,

síðan eg heiman fór?

78.

Hugin talar við Mýlint ríka,

eg geri tað ei at loyna:

hvar er Óluva drottning mín,

ið eg fekk tær at goyma.?

79.

Tær stígið yvir breiða borð,

veldigi harri her,

síðan skal eg siga frá,

hvar Óluva drottning er.

80.

Leiddur var hann í húsið inn,

sum Óluva fyri lá,

konginum varð so iUa við,

táið hann hetta sá.

81.

Hugin stendur á hallargólvi,

sortnar rætt sum mold:

illa hevur tú Óluva nú
spilt títt Ijósa hold.

82.

Mýlint tók tann Blámannin,

hann legði fyri gátt:

her mantú tann lagsmannin sjá,

ið hon hevur haft í nátt.

83.

Mýlint treiv sítt góða svorð,

hjó hann í luti tvá,

hvar hans reyða blóð tá rann,

har tendraðust Ijósini á.
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84.

Hoyr tað tú Mýlint ríki,

hetta er mikil viUa,

tú hevur dripið hann sakleysan

og tað gjordi tú iUa.

85.

Tegi, tegi, veldigi harri,

tali tær ikki sh'kt,

hetta eru frúnnar illgerningar,

tykir os vera h'kt.

86.

Tað var Hugin kongurin,

tekur til orða so:

heim skal bjóða Pipping kongi,

senda eftir honum boð.

Tað var hann tá Engilbret,

ið tey boðini bar

haðan og til landana,

sum Pippingur staddur var.

88.

Hoyr tú tað nú Engilbret,

tú sig mær satt ífrá:

hvussu livir Óluva dóttir mín,

ið Hugin kongi er hjá?

89.

Eg kann ikki sannari

siga tær nú til,

hon er funnin hjá oðrum manni,

kongur teg finna vil.

90.

Kongur kemur at landinum
(broytir í bragdar tátti)

spyr eftir Oluvu síni dóttir:

munnum vit finnast aftur.?

91.

Mýlint gongur í kjallara,

blandar mjoð í ker,

stígur so inn fyri Pipping kong
og svik til hans tá ber.

92.

Mýlint gav honum óminnisdrykk^

hann skuldi einki minnast,

ei til Óluvu sína dóttir,

einki henni unna.

93.

Inn kom frúgvin Óluva,

hon fell sínum faðir til fóta,

rak hann hana reiður'burt,

hon sá sær h'tið til bóta.

94.

Hann tók hóvdið av Blámanni,

Óluvu kastar fyri knæ:
tak tú hetta lagsmanns hovur,

tú elska tað nátt og dag.

95.

Óllum var nú harrunum

svikini til mongdar,

uttan hinum trúgva Engilbret,

sum frúnni fylgdi til landa.

96.

Eg skal verja drottningina,

berjast skaltú við meg,

eg í berari skjúrtuni,

Mýlint! herklæð teg!

97.

Riðu teir tá dystin saman
av so tungari treyt,

Engilbret hevði Mýlint ríka

so langt av saðli á breyt.

98.

Tað er mín fyrsta undanførsla:

flytið meg út á hav!

eri eg sek í hesum verki,

sókki eg niður í kav.

99.

Óluvu førdu á havið út,

so er greint fyri mær,

tá íð teir komu til landana,

var Óluva fyri har.
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100.

Tað var illi Mýlint,

ið nú mundi mæla svá:

hetta eni frúnnar illgerningar,

sum her vær munnum sjá.

101.

Tað er mín onnur undanførsla

í logandi bál at renna;

eri eg sek í hesum máli,

tá man mítt likam brenna,

102.

Óluvu settu á bálið út,

(mangt varð henni at meini),

beit ikki eldur á hennara holdi,

heldur enn knívur á horðum steini.

103.

Ikki vildi kongurin

taka tá frúgv av h'vi,

tí hann hevði á nokrum stundum

unnað tí væna vívi.

104.

Óluva gekk at vogguni

at mynnast við sonin sín:

liv nú heilur og happadrjúgvur,

gloym ikki móðir tína!

105.

Fram kom illi Mýlint,

ið báðum vildi mein,

spendi órv á stinnan strong,

tað brast í brúnabein.

106.

Mýlint fór fyri kongin inn,

frúnni at vekja harm:

ei er hon í einum vond,

nú vil hon drepa sítt bam.

107.

Ikki verði tær, Mýlint ríki,

eydna av tínari giftu;

hann, ið alla vorild skapti,

skal miUum okkara skifta.

108.

Tað er mín triðja undanførsla,

um tær viljið hana tiggja:

setið meg í oyðumork,

hvar ormar og ódjór liggja.

109.

Fluttu teir drottning í oyðumórk
mitt í orma tal,

allir logdust teir niður hjá henni,

alt gekk henni væl.

110.

Tóku teir frúnna Óluvu,

førdu í ormaborg;

heima liggur kongurin,

sjúkur í sínari sorg.

111.

Henni kom føði av himni niður,

legðist frúnni hjá,

meðan kongur í borgum liggur

treygur av tungari trá.

112.

Settu teir frúnna í oyðumork
í tá ormapínu;

men Mýlint býður konginum

Galionnu, dóttir sína.

113.

Eg man ongari jomfrú lova

at leggja á mín arm
eftir Óluvu drottning míni,

tí hon vekir mær harm.

114.

Hoyr mín veldigi harri,

lat ikki á hana minnast,

tak nú við Galionnu,

ástir við hana at binda.

115.

Mundi tá reysti Hugin kongur

falla á síni knæ,

táið hann Galionnu, Mýlints dóttir,

til konu festi sær.
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116.

Tey vóru ikki leingi saman,

til tess tey gótu svein;

hann var á iUum stundum gitin,

og so var hann borin í heim.

]]7.

Sveipar hon hann í klæði væl,

gott er at taka til evna,

síðan lat hon presti bera,

Málandrus bað hon nevna.

118.

Aður hann gat á gólvi gingið,

tá beit hann mann í føtur,

Mýlint og hon Galianna

bjóða fyri hann bøtur.

119.

Upp har vuxu sveinarnir

báðir á eini grund;

so var munur teirra miUum
sum kristin maður og hundur.

120.

Teir vuxu upp í ríkinum

báðir í eini holl;

tað var sonur ÓIuvu,

ið hirðin unti oll.

121.

Báðir riðu sveinarnir

eftir leikvóllum fram,

reystur var sonur Óluvu,

í hvorjum leiki vann.

122.

Málandrus hevði upp sína hond,

gav honum hogg á tenn,

blóðið fleyt í barmin niður,

sógu tað mangir menn.

123.

Landnis slóg tá afturímót,

tað brast hans brúnabein,

kendi sær illi Málandrus

so bráðliga fáa mein.

124.

Mýlint gongur fyri kongin inn:

hvor skal hetta mál verja,

at tú letur tín horkonuson

títt einkabarn so berja?

125.

Mýlint gongur fyri kongin inn,

sveininum vildi sút;

Hugin letur Landrus unga

við lurkum lemja út.

126.

Landrus fór tá uttan hallar,

til tess hevði hann frætt,

hvar hin sæla kona býr,

við móður hans var í ætt.

127.

Á tí sama kvoldinum

gisti hann Sivju heima,

minntust tey á móðir hans,

sorgir vuxu hjá teimun.

128.

Hon gav honum guUbúín klæði,

drongur er hann fríður,

heilur og sælur, Landrus mín.

á hvonn vegin tú ríður!

129.

Tað var reysti Landrus,

ræð sær út at ríða,

sviku teir av honum klæðini

innan grøna líða.

130.

Snarliga tá snúist hann
aftur á Sivju fund,

úti stóð og fagnaði honum
hit ynniliga sprund.

131.

Tað var Sivja fostra hans,

tekur so hátt at læga:

Galianna er tín sjúkmóðir,

enn vil hon teg æga.
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132.

Skar hon aftur gullbúin klæði,

gav honum horsið fríða:

ver væl um teg, Landrus mín,

hvonn veg tú manst ríða.

133.

Tað var um ein annan dag,

hann ætlar sína frændir vitja:

tá íð hann kom á skógvin fram,

hann sá tvá pílgríma sitja.

134.

Teir buðu honum stíga

inn fyri breiða borð,

eta og drekka gott við sær,

tí hann var so vælborin.

135.

Ikki visti Landrus av,

fyrr enn horvið var av breyt

matur og drekka og klæði góð,
alt tá honum treyt.

136.

Nakin ríður Landrus ungi

aftur á Sivju fund,

úti stendur og fagnar honum
hit ynniliga sprund.

137.

Hevði hon upp sína høgru hond,

hann á kjálka slær:

tak tú ikki mannminkan
av minni manni tær.

138.

Gav hon honum gullbúin klæði

horsið tað hit sterka:

møtir tú tíni sjúkmóðir,

tú vinn henni ábótaverk.

139.

Landrus reið har uttan halla,

var honum einki at meini;

hoyrdi hann har dvorgar tvá

mæla inni í steini.

140.

Hesin er sonur Óluvu,

ið teir vildu svólt,

fyrra drottning Hugin kongs —
mín bróðir, tala ikki hvolt.

141.

Óluva er í oyðumórk
væl í fimtan vetur,

henni kemur føði av himni niður,

tað hevur at týða betur.

142.

Teir hava sær ein lítlan dúk

upp á seg at binda,

har er hvors manns gøðska í,

kann allar sútir rinda.

143.

Svaraði eldri dvorgurin,

talar við sín bróðir:

fá tú honum henda dúk
at føra síni móðir.

144.

Undirstóð hann dvorga mál,

áður hann haðan gekk,

brand hann hevði heim við sær,

ið góðan sigur fekk.

145.

Landrus reið tá haðani burt,

er so greint fyri mær,
aldrig hoyrði hann fagrari song,

enn tá fyri oyrum bar.

146.

Landnis var komin fyri heygin

tann,

ið hans lá móðir í dvali,

har sang ein so heilagur fuglur

betur enn náttargali.

147.

Landrus legði orv á strong,

hann býr seg til at skjóta,

fuglinum sær fyri brósti liggja

mangar ormar Ijótar.
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148.

Hoyr tú tað hin ungi maður,

hvussu skal eg teg nevna,

fyri hvat vilt tú deyða meg,

hvat havi eg gjort til hevndar?

149.

Landrus skalt tú nevna meg,

Hugin konungs son,

tað var mær til móðir sagt,

at Oluva hæt hon.

150.

Av gudi verði tú góvgaður,

Landrus sonur mín,

hvat hevur hann til ráða tikið,

Hugin faðir tín?

151.

Hann hevur fest sær aðra drott-

ning,

Galianna hon heitir,

Mýlint ríki er faðir hennar,

so mongum ilt hann veitir.

152.

Att hava tey ein ungan son,

Málandrus skulum vit nevna,

hann hevur eir úr móðir kyni,

borin til ilt at evna.

153.

Livir hon Sivja, fostra mín,

ið býr fyri handan á,

tú bið hana senda mær klæði góð,

hevur hon til tess ráð.

154.

Bráðliga fór tá Landrus ungi

aftur á Sivju fund,

úti stóð og fagnaði honum
hit ynniliga sprund.

155.

Eg var mær í skógvi í dag,

har mína móðir eg sá,

hon bað teg senda sær klæði góð,

um tú hevur til tess ráð.

156.

Sivju varð so iUa við,

hon tekur so sárt at gráta:

tín móðir mátti á skemri stund

sítt unga h'við láta.

157.

Gud fyrigevi tær fostra mín,

tú grunar ei guds mátt,

eg havi við mína móðir mælt,

og tað skal frættast brátt.

158.

Sivja skar tá klæði góð,

gav honum horsið sterka:

finnur tú tína sjúkmóðir,

tú løna henni ábótaverk.

159.

Burtur reið tá Landrus ungi

bæði við gleði og gleim,

førdi hann sína sælu móðir

aftur til Sivju heim.

160.

Tað var um ein halgan dag,

hann ætlar til kirkju ríða,

visti ikki, fyrr enn hann var

í sterkum streymi og stríðum.

161.

Visti ikki, fyrr enn hann var

í sterkum streymi og stríðum,

rossið bar hann aftur til lands

á fagrar flotur og fríðar.

162.

Skapar hon seg í drekalíki,

eitur vildi sprana,

horsið henni leyp á bak,

Galionnu tað varð at bana.

163.

Tað var um ein halgan dag,

dreingir drekka jól,

drottning fell úr hásæti

deyð á hallargólv.
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164.

Landrus tók sína sælu móðir,

setti hana á sín hest,

riðu tey tá til hallar heim,

sum tey máttu best.

165.

Tað var frúgvin Óluva,

hon gekk í hallina inn,

allar tær, ið inni vóru,

bliknaðu tá um kinn.

166.

Landrus gekk í hallina inn,

faðir síns skegg hann rystir,

allir teir, ið inni vóru,

sótu tá alvæl tvistir.

167.

Landrus stendur á hallargólvi,

Mýlint at honum neig:

sig mær skjótt og skundiliga,

hví tú mína móðir sveik?

168.

Miskunn, miskunn, Landrus ungi,

vænti eg tó av tær,

tí at eg havi Hugin kongi

so leingi verið kærur.

169.

Tað skal eingin av mínum
monnum

vinna honum mein,

fyrr enn hann sigir á óUum lutum,

hvussu hann drottning sveik.

170.

Hojnr tað Landrus, kappin reysti,

eg geri tað ei at loyna:

beyð eg henni gull og fæ,

so vildi eg fljóðið royna.

171.

Einki vildi hon játta mær,

men vekja mær stóran harm,

tí tók eg sakleysa Blámannin,

og legði í hennara arm.

172.

Ræddur var nú Mýlint ríki,

fell Óluvu til fóta,

rak hon hann av reiði burt,

hon bað ikki sálina njóta.

173.

Hesir somu Ijótu ormar,

sum Óluvu vóru skjól,

hagar førdu teir Mýlint ríka,

so sorgarfull vóru hans jól.

174.

Settu teir Mýlint í ormagrov,

tað vóru eingi undur,

áður hann kom har hálvur inn,

teir rivu hann kykan sundur.

175.

Hugin situr í hásæti,

ymsar litir fekk,

tá íð hann sá hit væna vív,

eftir hallargólvi gekk.

176.

Kongur býður drottning síni

á armi hjá sær at Jiggja,

tokk havi frúgvin Óluva,

hon vildi tey boð ei tiggja!

177.

Hon gav seg í kloystur inn

av so góðari trú,

aldrig á síni ævini

tað livir hon betur enn nú.

178.

Tað var frúgvin Óluva,

gav seg í nunnukloystur

;

Landrus heitir hennar sonur,

ið bæði var ríkur og reystur.

Stígum fast á várt gólv,

sparum ei vár skó;

Gud man ráða, hvar vær
drekkum

onnur jól.
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Runsivals stríð,

íimti táttur av Karlamagnusarkvæði.

1.

Keisarin situr í hásæti,

tað man ongan vara:

»E[vór vil vera mítt sendiboð

for Angelund kong at fara?«

Ríða teir út av Fraklandi

við dýrum drós í saðil,

blás í hornið Ólivant í Runsival.

Tí svaraði Róland jall,

tað var helst av sút:

í>Gýðin jall av ríkinum,

vær nevna fyrst hann út.<

»Fari eg fyri Angelund kong,

komi eg ikki heim,

tað skal verða tína ævi,

onkur fellur gleim!

4.

Fari eg fyri Angelund kong,«

Gýðin jall talar av bræði:

»tað skal verða deyði tín

og fleiri dreingjum at skaða.«

5.

Hann gekk seg fyri Angelund
kong

við Emunds hóvur í hendi:

»Her er skattur av Fraklandi,

sum Karlamagnus sendi!«

6.

Kastar hann óllum vápnunum
og óUum silvurbondum

:

»Hann skal harðan deyða tola,

ið oss førdi hóvur í hond!«

Tað var reystur Angelund kongur,

sógur ganga frá,

blóðigar kysti hann varrarnar,

sum hovur á volli lá.

»Taka skal vonda Gýðin jall,

leggjast skal hann í band,

harðan skal hann deyðan tola,

oss flýddi hovur í hand!«

9.

Tí svaraði Gýðin jall,

hann talar so for seg:

»Líkari var tín son at hevna

enn at drepa meg!

10.

Eg havi hoyrt frá kempu sagt,

sunnan úr óðrum londum,

hann verður ikki við vápnum
vegin,

tekst hann ikki við hondum.

11.

Eg havi hoyrt frá kempu sagt,

tíh'ka onga spurt,

vinnur hann eingin í verðini,

møðist hann ikki burt.

12.

Lat tú tær alt liðið samla

valdra manna tjóð

av teim átjan Blálondum,

sum eingin skín á sól.

1o
O.

Tríggjar skaltú herirnar

av tínum landi gera,

og útí tann triðja

skaltú sjálvur vera.«
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14.

Aftur kom vondi Gýðin jall

á ein heilan dag,

tað kom mongum illa við,

um Róland hann fekk skaða.

15.

» Hoyr tú, keisarin Karlamagnus,

tað tali eg til tín:

nú kemur reysti Angelund kongur

at hevna faðir sín!

Hoyr tað, keisarin Karlamagnus,

eg beri tær boð til handa;

undir fjalli Aspermund,

har skal stríðið standa.«

17.

»Nú skal lata brúnna gera

yvir ánna Rín,

skula so allir tólv javningar

royna roysni sín.

18.

Nú skal lata brúnna gera

yvir ánna í dal,

skula so aUir tólv javningar

ríða í Runsival.«

19.

Tað var vondi Angelund kongur,

brynjar út fyrsta her,

ríða so í Runsival,

vita, hvussu fer.

20.

Snarliga búgva teir síni ferð

við albrynjaðar hestar,

ríða so í Runsival,

jórðin tókti bresta.

21.

Koma nú allir dalar fullir,

fjóUini eru avtakin,

síggja so mangar hovdingar

ríða sær á baki.

22.

Tí svaraði Ansias,

risti fyri sær kross:

»Eg sær so mangar heidningar

ríða móti oss «

23.

Tí svaraði Ólavur jall,

tá hann sá heiðin her:

>Róland, blás nú í tín lúður,

vita, hvussu fer!«

24.

»Gud lati ei tað frættast heim,

eg standi í snildarbragdi,

at eg ræðist heidningar

at stríðast mót oss í dag!

25.

Gud lati ei tað frættast heim,

eg standi í snildarmeingi,

vit skula hogga títt um stund

og standa so væl og leingi!*

26.

Róland ríður í Runsival

sum aðrir Frankismenn,

so fellir hann heidningamar,

hundrað um í senn.

27.

Róland ríður í Runsival,

sum blóð man vekja ofta,

tá var at líta blóðugt merki,

Dýrindal fór á loft.

28.

Róland ríður í Runsival

við Dýrindal í hendi,

hóggur so títt á báðar hendur,

mangan sveita rendi.

29.

Eingin kom aftur av óUum teim,

heidna manna her,

uttan jallin á Upplondunum,
sak var hann ikki verð.
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30.

Hans var hjálmur av hóvdi skorin,

hovdu tað menn við orði,

átjan hevði hann óh'vssár,

hann stóð fyri kongins borði,

31.

Aftur sigla Angelunds menn,
teir kæra sína neyð:

»Fallið er nú liðið alt,

og ikki er Róland deyður.«

32.

»Ongan torið tær friðskjólin

vænta tygur av mær,
fyrr enn tær førið Rólands hovur
higar for míni knæ!«

33.

Tað var vondi Angelund kongur,

brynjar út annan her,

ríða so í Runsival,

vita, hvussu fer.

34.

Snarliga búgva teir síni ferð

við albrynjaðar hestar,

ríða so í Runsival,

jórðin tókti bresta.

35.

Koma nú allir dalar fuUir,

fjollini eru avtakin,

síggja so mangar hovdingar

ríða sær á baki.

, 36.

Tí svaraði Ólavur jall,

tá hann sá heiðin her:

»Róland, blás nú í tín lúður,

vita, hvussu fer!«

37.

Hornið setti hann á si'n munn,
tá blæs hann so harðan,

tíggju mílur og tuttugu,

tá skulvu torpar og garðar.

38.

Svaraði Nemus hertugin,

fyri borði har hann stendur

»Róland er í víggi staddur,

honum er vandi á hendur!«

39.

Svaraði vondi Gýðin jall,

gudssvikarin versti:

»Róland skemtar liðið sítt,

har hann situr á hesti.«

40.

Róland ríður í Runsival

sum aðrir Frankismenn,

enn feldi hann heidningarnar

hundrað um í senn.

41.

Róland ríður í Runsival

við Dýrindal í hendi,

hoggur so títt á báðar hendur,

mangan sveita rendi.

42.

Aftur sigla Angelunds menn,
kæra sína neyð:

»nú er annað liðið fallið,

ikki er Róland deyður.«

43.

»Ongan torið tær friðskjólin

vænta tygur av mær,
fyrr enn tær førið Rólands hovur

higar for míni knæ!«

44.

Tað var vondi Angelund kongur,

brynjar út triðja her,

ríða so í Runsival,

og vita, hvussu fer.

45.

»Nú skal lata liðið samla,

landamanna tjóð

av teim átjan Blálondum,

sum eingin skín á sól.«
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46.

Út ríður hann Angelund kongur

við sín skjóldin fríða,

níggju kongar og áttati

undir hans merki ríða.

47.

Har kom heidningin Langah'v,

verdur var hann tað versta,

átjan alin var bulur hans

upp frá saðil og hesti.

48.

>Langah'v eri eg kallaður,

so eri eg nevndur at navni,

mangan havi eg kristnan mann
skilt við gleði og gamni.«

49.

»Nú skal taka mín hvóUa lúður,

spara hann ei at koyra,

vita, um keisarin Karlamagnus

man meg nakað hoyra.«

50.

Hornið setti hann á sín munn,
tá blæs hann so snjallan:

einar portardyrnar upp
og aðrar aftur falla.

51.

Homið setti hann á sín munn,
tað var mest av móði,

niður spihust drykkimir,

á keisarins borði stóðu.

52.

Ólavur ríður í herin fram,

Langahv honum á baki:

»Tú skalt ikki rósa av,

at eingin var tín maki!«

53.

Olavur jall tók báðar hendur

aftur um hattargerð:

'^Tú skalt ikki, vondi hundinsson,

rósa, hvat tú gert her!«

54.

Blóð sprakk undan naglarót,

Ólavur spenti alva,

meðan hjó hann Langah'v

búkin niður í nalva.

55.

Róland ríður í Runsival

við Dýrindal í hendi,

hóggur so títt á báðar hendur,

mangan sveita rendi.

56.

Hornið setti hann á sín munn,
tá blæs hann so harða,

tá skulvu hjá keisarinum

bæði borgir og garðar.

57.

Hornið setti hann á sín munn
í tí triðja sinni,

tá blæs Róland kongins frændi

bæði vit og minni.

58.^

Tað var reystur Ólavur jall,

tað var mest av fári:

hann hogg niður í Rólands hjálm,

so svórðið stóð í hári.

59.

»Hoyr tað, reysti Ólavur jall,

tað tali eg til tín:

tungur ertú í hoggunum,
landsbróðir mín!«

60.

Svaraði reystur Ólavur jall,

snarliga hann sær vendi:

»Hjálpi mær faðir av himmiríki,

eg teg ikki kendi!«

61.

Hann vendi aftur í atreið teirri,

sigst í hesum tátti,

feldi niður av heidningunum

alt tað, hann formátti.

12
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62.

Svaraði Nemus hertugin,

fyri borði har hann stendur:

»Róland er í víggi staddur,

vandi er honum á hendur!«

63.

>Taka skal vonda Gýðin jall

og leggja hann í bond,

harðan skal hann deyðan tola,

komi eg h'vs í land.

64.

Eg havi íingið skaða í ár,

Guð biði eg hann bøta,

mist havi eg Róland, frænda mín,

og tólv javningar søtar! •

65.

Róland var mín systirson

bæði til hand og fót,

kemur hann ikki livandi heim,

eg biði tess ikki bót.«

66.

Tá var blóð í Runsival

rætt sum onnur fljóð,

viUir fóru tólv javningar,

hvor mót oðrum sló.

67.

Róland livdi longst av teim,

varð sum Harra Gud vildi,

allar bar hann tólv javningar

saman á reyðum skildi.

68.

Tríggir vóru marmorasteinar

settir saman í kross,

Róland settist undir ein,

so er greint fyri oss.

69.

Fram gekk ein av heidningunum,

kalla hann riddaran spaka,

hann hevði tað í hug hjá sær

Rólands lúður at taka.

70.

Ikki hevði hann andan mist,

eyguni sundur brá,

hann sló tann træl við gyltan

lúður,

so heili á horni lá.

71.

»Harra Gud í himmiríki

veiti mær tann ting:

eingin beri mín búgvin brand
fyri uttan mín javning!«

72.

Keisarin gekk at kirkjuni,

til bønar hann var:

»Harra Krist gevi nú sigur í dag,

at hevna frænda vár!«

73.

Og so ríða Frankismenn

blokkar og bleytar mýrar,

tá mátti síggjast átjan hundrað
stíga til saðildýra.

74.

Keisarin ríður vegin fram

við so mikið mein,

hann sær Róland frænda sín

millum tógva steina.

75.

Keisarin ríður vegin fram,

snarliga hann sær vendi,

hann sær Róland, frænda sín,

við Dýrindal í hendi.

76.

Vindur hann svorð úr hjaliinum

bæði við sorg og sút,

Ólivant horn og Dýrindal

hann varpar á vatnið út.

77.

Mikil var tann bønin,

ið Karlamagnus bað:

sólin stóð í tríggjar oktir

rætt í nóns stað.
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78.

Sólin stóð í tríggjar oktir,

dagurin ikki at líða,

enntá hevndi Karlamagnus
tólv javningar sínar.

79.

Keisarin ríður í Runsival

við sítt .skeggið hvíta,

tað var eingin av heidningunum

mót honum tordi h'ta.

80.

So reið keisarin Karlamagnus,

næstan jórðin brast,

raøtti honum Angelund kongur,

hann sipaði til so fast.

81.

Teir hógga títt, teir h'va lítið,

tað er seggja gaman:
eldur reyk av svórðunum,

tá ið oddar bóru saman.

82.

Keisarin gav so mikið hogg,

óllum tókti undur:

hann hjó reysta Angelund kong
av í kníggjum sundur.

83.

Tað var reysti Angelund kongur,

læt ikki á sær finna:

setti stubbarnar niður í jorð

og bardist ikki minna.

84.

Ruddu teir á Angelunds kropp
fjóruti mannabúkar,

hann var ikki við vápnum vegin,

har fyri mátti hann lúta.

85.

Tað var keisarin Karlamagnus,

sínum svórði brá,

hann kleyv reystan Angelund

kong
sundur í lutir tvá.

86.

Tað var keisarin Karlamagnus,

alt var sum hann vildi,

allar førdi hann tólv javningar

saman á reyðum skildi.

87.

Tað var vondi Gýðin jall,

hann var maðurin versti,

tóku teir hans ónda kropp,

slitu hann millum hesta.

88.

Tóku teir vonda Gýðin jall,

hongdu hann upp í træ;

tað var mær av sanni sagt,

ravnar rivu hans ræ.

89.

Eg kann ikki longur kvoða,

enn kvoðið er fyri mær:
allar førdi hann tólv javningar

til Jorsalagrav við sær.

12*
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Nokur brot av kvædinum um

Asmund Aðalsson.

1.

Nú skal stilla stavargrein,

ei skal niður falla,

um hann Ásnmnd Aðalsson,

tann Húnakong at kalla

Leikum fagurt á foldum!

eingin treður dansin undir

moldum,
leikum fagurt á foldum!

Um hann Ásmund Aðalsson,

tann Húnakongin ríka,

hartil Ólav skósvein hans,

so fáir finnast sh'kir.

Um hann Ásmund Aðalsson,

tann Húnakongin sterka,

hartil Ólav, skósvein hans,

royndur í avreksverki.

4.

Um hann Ásmund Aðalsson,

tann Húnakongin stranga,

hartil Ólav, skósvein hans,

so frægur í róm at ganga.

5.

Asmundur ríður út árla morgun,
í ollum ber hann sigur:

Ingibjórg stendur í glasgluggum,

sær hon út so víða.

Tað var frúgvin Ingibjórg,

hon talar til móðir sín

:

»Ásmund hevði eg kosið mær,
hevði tað staðið til mín!^

Hon hevði upp sína høgru hond,

hon gav henni hógg á tenn:

blóðið dreiv í barmin niður,

sóu tað mangir menn.

8.

»Sjúrður Fótur er frægari kappi,

honum skal eg teg gifta,

Ásmundur skal teg ikki njóta,

so skulum vit tí skifta!«

9.

Sjúrður Fótur moynna bað,

hann hana síðar fekk,

hon hevði hug á Ásmundi,

í hjarta var henni tekk'.

10.

Sjúrður slaktar neyt og seyð,

nógv hevði hann til besta,

snarliga letur til brúdleyps bjóða,

skal ikki longur fresta.

11.

Óllum letur hann Sjúrður Fótur

í sítt brúdleyp bjóða

uttan Ásmundi Aðalssyni,

væl kann randir rjóða.

12.

Uttan Ásmundi Aðalssyni,

væl kann randir rjóða:

»Tó skal eg í Sjúrðar brúdleyp,

vil mær eingin bjóða!«

18.

» Ólavur, tú skalt ganga inn fyrst

eftir mínum ráðum,

eg skal standa úti um stund,

til givnar eru gávur.
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19.

Olavur, tú skalt ganga inn fyrst,

prýði mantú njóta,

tak tú av tín jútska hatt,

fyri báðum kongum lúta!«

20.

Ólavur gekk í hallina inn,

prýðið mundi njóta,

hvórgum vildi hann konginum

bukka ella lúta.

21.

Sjúrður situr í hásæti,

væl er dreingja maki:

»Skonk honum vín í vegligt hom,

og bjóð honum sess og sæti!«

22.

Sjúrður talar til skeinkisvein

alt fyri uttan ekka:

>Skonk honum vín i vegligt hom,

og bið hann sita og drekka!«

23.

Skeinkjarin gjordi, sum kongur

bað,

tað fór eftir ván:

hesin stendur stolt riddarin,

einki svarar honum.

24.

Har kom inn ein annar maður,

hann var av oUum meiri,

konginum tókti h'dan tátt:

koma sh'kir fleiri?

25.

Garpar tveir á gólvi standa

javnir vóru báðir,

brosti tá tann gamli kallur,

sum ytstur sat í ráði.

26.

Kápa hans er long og síð,

sett við rósur víða,

hann læt sær ein jútskan hatt

yvir sítt andlit fríða.

27.

Ásmundur gekk í hallina inn,

eingin ið hann kendi,

uttan frúgvin Ingibjórg,

reyðarguU bar á hendi,

28.

Uttan frúgvin Ingibjórg,

reyðargull bar á hendi,

svórji tann eið á mína trúgv,

hon eyguni at honum rendi.

29.

Sjúrður talar til skeinkisvein,

alt fyri uttan ekka:

»Skonk honum vín í vegligt horn,

tú bið hann sita og drekka!«

30.

Skeinkjarin gjordi, sum kongur

bað,

tað fór eftir ván:

hesin stendur stoh riddarin,

einki ansar hann honum.

31.

»Hoyr tú tað nú, Ólavur!

tú skalt durum goyma,

eg skal sæta brúðrini,

vær skulum í leikum royna.«

32.

Olavur tók tann duravaktar

við trega og tunga neyð,

hann varpar hann so í hallargólv,

tá brotnaðu rivini sjey.

33.

Kongurin talar til skeinkisvein

alt fyri uttan ekka:

»Skonk honum vín í vegligt horn,

tú bið hann sita og drekka!«

34,

Skeinkjarin gjordi, sum kongur

bað,

tað fór eftir ván:

hesin stendur stolt riddarin,

einki ansar hann honum.
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35.

Hondin kom undan skikkju fram,

hvít var hon sum flúr,

undraðust allir innan halla,

hvar dreingir vóru komnir út.

36.

Kápumaður við horni tók,

hann drekkur úr av óllum,

slokkja Ijós og tendra títt,

tá var myrkt í hóUum.

37.

Tað var frúgvin Ingibjórg,

hon skín sum gullið bjarta,

maðurin kastar kurteis klæði,

vil ikki longur skarta.

38.

Maðurin kastar kurteis klæði,

vil ikki longur skarta,

skundar sær so at borðinum,

hann tók tá brúður bjarta,

39.

Ásmundur tók tá bjórtu brúður

undir kápuna blá,

skundar sær so av durunum,
teir gingu av borgum báðir.

40.

Asmundur tók tá bjortu brúður,

fór ikki við tað hátt,

skundar sær so av durunum,
teir gingu av borgum brátt.

52.

Ljós varð borið í hallina inn,

lýsti fyri teim oUum:
burtur vóru komnir menn,
og horvin var brúður av poUum.

53.

Ljós varð borið í hallina inn

og lýsti í hvorsmans sæti:

burtur vóru komnir menn
og horvin brúður hin mæta.

54.

Teir leitaðu úti, teir leitaðu inni,

bæði á sjógv og landi,

tað var ilt at finna ta brúður,

burt var flutt av landi.

55.

Tí svaraði Sjúrður Fótur:

»Nú skal ikki longur fresta!

antin skal teir á gálga heingja

ella slíta millum hesta!«

56.

Til svaraði gamli kallur,

sum hevði tagað leingi:

»Sveinir, gevið kalli Ijóð,

hann man kenna dreingir-!

57.

Eg kenni væl Asmund Aðalsson,

tann Húnakongin ríka,

hartil Ólav, skósvein hans,

so fáar finnur tú sh'kar.

«

61.

Tí svaraði gamli kallur,

ryður í brósti rennur:

»Áðrenn tú teir á gálga hevur,

tá sveittast tær um enni!

62.

Tú tarft ikki, Sjúrður Fótur,

kurteisi lata hoyra:

áðrenn tú ert á Húnalandi,

tú mant teg av ollum royna!

63.

Tú hoyrir so miklan fyrigong

við harpur og við gný:

áðrenn tú ert á Húnalandi,

tú rósar ikki av tí.«

64.

Tí svaraði Sjúrdur Fótur:

»Meg man rætt um minna,

hvor vil vera mín fylgisveinur

tann Húnakong at finna?«



183

65.

Rani kemur úr fjalli omaii

við sínar bustir stinnar:

»Eg vil vera tín fylgisveinur,

tann Húnakong at finna!«

71.

Teir sigldu upp undir Húnaland
eina morguntíð,

tað var sum í bál at líta,

tá skeiðir dynja í.

72.

Teir sigldu upp undir Húnaland
eina morgunstund,

tað var sum í bál at líta,

tað dynur á skeiðarfund.

73.

Borgir sóu teir undan koma,
á pílarum standa,

tomið stóð fyri hvors mans durum,
dreingjum eykar vanda.

Inngangsðrindini av kvæðinum um

Hermund illa.

1.

Atli og hann Sivar jall

vóru brøður báðir,

tað er mær av sanni sagt,

f)TÍ Saxland hava teir ráðið.

— Nú fellur ríman yvir Breiða-

fjorð,

har liggur ein bóndi deyður í

dókkari jorð,

nú fellur ríman.

Atli legði skipum sínum

eystur miUum fjarða,

festi ta vænu kongins dóttir

heiman av Miklagarði.

3.

Jallurin eigir tógva synir,

gitnar á gævustund,

annar eitur Eirikur,

annar Hermund.

4.

Jallurin eigir tógva synir,

elur teir upp við yndi,

tað er mær av sanni sagt,

at sundur bar teirra lyndi.

5.

Eirikur situr í hogalofti,

om flýgur yvir hans eygun;

hann er so í hjafta ræddur,

torir ei síggja mann reiðan.

6.

Hann er so í hjarta ræddur,

torir ei síggja mann bløða.

í tí víggi vil hann ei vera,

sum hjortur verður skotin til

deyða.

7.

Hermundur vóx í faðir síns garði,

við tað fór hann fram:

honum tókti ei tann dag vera

heilan,

hann blódgaði ikki mann.
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Frúgvin Margreta.

1.

Vilja tit nú lýða á,

meðan eg flyti fram

um hana frúnna Margretu,

í Norðnesi brann.

Troðið nú lættliga dansin,

dagurin skín so fagurliga,

komin er hægst á sumarið.

Gud fyriláti Eiriki kongi,

hvat hann mundi gera:

sendi sítt barn í ókunn lond,

moykongur at vera.

Gud fyriláti Eiriki kongi,

hvat hann gjordi har,

sendi sítt barn í ókunn lond,

moykongur vera skal.

4.

»Mær skal fylgja frú Katrin,

sker henni klæði reyð!

hon verður mær tann trúgvasta,

tar for tolir hon deyð.«

5.

»Tær skal fylgja so vænt eitt vív

sunnan undan lund,

nevnd er frúgvin Ingibjorg

tað lystiliga sprund.

6.

Tær skal fylgja so vænt eitt vív

sunnan undan oy,

nevnd er frúgvin Ingibjórg

tann lystiliga moy.

7.

Tær skulu fylgja sveinar tveir,

eg kenni væl teirra navn:

Nials út av Gylstein

og Eyðun Hestakorn.

8.

Nials út av Gylstein

og Eyðun Hestakorn,

tí teir kunnu læra teg

tey landsmál og orð.«

9.

s-Mær skal fylgja frú Katrin,

sker henni klæði grøn!

hon verður mær tann trúgvasta,

av Gudi taki hon løn!«

10.

Tað leið ikki longur um
enn mánaðirnar tvá,

lysti frúnna Margretu
sín faðirs skip at sjá.

11.

Tað var Eyðun Hestakorn,

hann tók í frúnnar hand,

fylgdi henni í sævarmála
í tað hála tang.

12.

Hann fylgdi henni í sævarmála,

í tað hála tang,

stjól so burt tað fingurguU,

jomfrúnni fell av hand.

13.

Tað leið ikki longur um
enn mánaðirnar tríggjar,

enn lystir frúnna Margretu

sín faðirs skip at síggja.

14.

Rókust úti í myrkum havi

mánaðirnar tvá,

ongasteds tað kundu tey

til nakað land at sjá.
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15.

Rókust úti í myrkum havi

mánaðirnar tríggjar,

ongasteds tað kundu tey

til nakað land at síggja.

16.

Svaraði frúgvin Margreta,

hon stóð í fremra stavn:

»Vit skulu lova olmussu

í vár harras navn.«

17.

Summir lova eina,

summir lova tvá,

tað var frúgvin Margretá,

hon lovar tríggjar.

18.

Summir lova eina og tvá,

summir lova tríggjar,

Margreta lovaði fýra,

tá fingu tey land at síggja.

19.

Svaraði frúgvin Margreta,

skortar ikki fíggja:

»Hetta kalla teir Skotland,

vit fingu fyrst at síggja.«

20.

Svaraði frúgvin Ingibjorg,

stóð í kyrtil reyð:

»Fingu vit selt tað væna vív,

tá kortar oss ei til eyð!«

21.

Svaraði Eyðun Hestakom
fyrsta orðið tá:

»Seljið hana helst til Blálanda,

har spyrst minni frá.

«

22.

Vundu upp síni silkisegl,

gull við vovin rand,

strikaðu ei á bunkan niður

fyrr enn við Bláland.

23.

Hegar ið tann snekkjan

kendi fagurt land,

lótu síni akker falla

á so hvítan sand.

24.

Lótu síni akker falla

á so hvítan sand,

fyrst steig Eyðun Hestakorn

sínum fótum á land.

25.

Fyrst steig Eyðun Hestakorn

sínum fótum á land,

tá var greivin á Blálondum

riðin niður til strand.

26.

»Hoyr tú greivin á Blálondum,

viltú frúgvur velja?

viltú keypa tað væna vív,

vit hava falt at selja?«

27.

Tað var greivin á Blálondum,

hann tók til virðin fuU,

gav fyri frúnna Margretu

tríati tunnur gull

28.

Tað var greivin á Blálondum,

tað gjorði hann tá,

gav fyri frúnna Margretu

meiri enn hon sjálv vá.

29.

Tað er greivin á Blálondum,

svarar so frá sær:

»1 hvat landi ertú borin?

hvor er faðir at tær?«

30.

>Eg kann ikki sannari

siga fyri tær,

Eirikur kongur í Noregi

er sannur faðir at mær.«
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31.

Tá ið greivin hetta hoyrdi,

at hon var av kongakyni,

vildi hann ikki gifta hana

við sínum onkasyni.

32.

Tað var greivin á Blálondum,

tók sær frú at festa,

snarliga læt til brúdleyps ætla,

læt ei longur fresta.

33.

Drukkið var teirra brúdleypið,

kátt var teirra lív,

gingu bæði í eina song

greivin og hans vív.

34.

Tað er frúgvin Katrin,

svarar so fyri sær:

»Eina bøn, ið eg teg biði,

Eyðun, veit hana mær!

35.

Eina bøn, ið eg teg biði,

hana skaltú mær gera:

lat meg við frúnni Margretu

á Blálondunum vera!

36.

Eina bøn, ið eg teg biði,

hana vil eg tiggja:

lat meg við frúnni Margretu

á Blálondunum byggja!«

37.

»Hvat skaltú á Blálondum gera?

tú kant ikki mál,

far tú heldur til Noregis,

far suður aftur í vár!

38.

Hvat skaltú á Blálondum gera?

tú ert lítið treyst,

far tú heldur til Noregis,

far suður aftur í heyst!«

39.

»Verður mær tess eyðið,

eg komi til Noregis heim,

eg skal siga Eiriki kongi

frúnnar tungu mein!

40.

Verður mær tess eyðið,

eg komi til Noregis vítt,

eg skal siga Eiriki kongi,

tit svikuð tað væna vív!«

41.

Tóku tey frúnna Katrina,

logdu undir høgind blá,

Eyðun og frúgvin Ingibjorg

tey settust omaná.

42.

Tóku tey frúnna Katrina^

tað hitt væna vív,

hongdu upp í hægsta træ,

har tapti moy sítt h'v.

43.

Vundu upp síni silkisegl,

gull við vovin rand,

strikar ei á bunka niður

fyrr enn við Noregis land.

44.

Hegar, ið tann snekkjan

kendi fagurt land,

lótu síni akker falla

á so hvítan sand.

45.

Lótu síni akker falla

á so hvítan sand,

fyrst steig frúgvin Ingibjorg

sínum fótum á land.

46.

Fyrst steig frúgvin Ingibjórg

sínum fótum á land,

tá var reystur Eirikur kongur

riðin niður til strand.



187

47.

Tá svaraði Eirikur kongur,

guU ber seg á hand:

»Hvar er Margreta, dóttir mín?

hon kemur ei fyrst á land.«

48.

Svaraði frúgvin Ingibjorg.

elur hon seg so mjúka:

»Mitt í miðjum írlandshavi

fingu vit moynna sjúka.*

49.

Tí svaraði Eirikur kongur

fyrsta orðið tá:

»Lyftið frá tey silkitjóldur,

latið meg líkið sjá!«

50.

Svaraði reystur Eirikur kongur,

tá hann h'kið sá:

»Hetta er ikki Margreta,

hvórki á brún ei brá.«

51.

Vankar ei á stræti,

treður á manna gongd,

gingin er sjálvur Eirikur kongur

undir borustong.

52.

Ikki kostar Eirikur kongur

minni til enn tá:

borurnar av reyðargulli

læt hann henni slá.

53.

Borurnar av reyðargulli

læt hann henni gera,

korsið av tí skæra silvur,

merki við at bera.

54.

Eystan fyri kirkjuna

dreingir reika á fold,

gróvu tað hitt Ijósa lík

niður í dókka mold.

55.

Eystan fyri kirkjuna

dreingir reika í skara:

dimmur er hesin dagur í dag
niður í mold at fara.

56.

Eirikur reið frá kirkju heirn,

mælti ikki mál,

mangan gleðir hann fátækan

eftir sínar dóttir sál.

Eirikur reið frá kirkju heim,

mælti ikki orð,

mangan gleðir hann fátækan

yvir sítt breiða borð.

58.

Tað var tá, sum ofta er,

frá man frættast víða:

Noregis kongur frá kirkju reið,

hann fangaði helsótt stríða.

59.

Tað var í tann fyrsta svóvn,

Eirikur kongur fekk,

tað var frúgvin Margreta,

honum í dreymar gekk.

60.

»Tað var frúgvin Katrin,

ígjár var lagd í skrín,

eftir livir á Blálondum

Margreta, dóttir tín.

61.

Tað var frúgvin Katrin,

ígjár var lagd í mold,

eftir livir á Blálondum
Margreta, dóttir bold,«

62.

Tað var reystur Eirikur kongur,

fell pá síni knæ:
»Heinta mær Eyðun og Bjarnir,

bið teir koma for meg!«
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63.

Inn kom meistarin Bjarnir,

fell pá síni knæ:
»Krist signi teg, Eirikur kongur,

hvat viljið tær mær?«

64.

Tá svaraði Eirikur kongur,

áðrenn hann læt h'v:

»Tryggan skulu tit eiðin svórja

um tað væna vív.«

65.

Tá svóru teir rangar

eiðirnar tvá:

tað er ei so undarHgt,

tað gekk, sum sagt er frá.

66.

Tá svóru teir rangan

tólvmanna eið;

tað var ei so undarligt,

um ævin var ikki greið.

67.

Tá svaraði Eirikur,

áðrenn hann gav upp ond:

«Margretu lýsi eg ríkið hálvt,

kemur hon lívs til lond.«

68.

Vankar ei á stræti,

treður á manna gongd:

gingin er sjálvur Hákun kongur

undir borustong.

69.

Ikki kostaði Hákun kongur

minni til enn tá:

bórurnar av reyðargulli

læt hann honum slá.

70.

Bórurnar av reyðargulli

læt hann honum gera,

korsið av tí skæra silvur,

merki við at bera.

71.

Eystan fyri kirkjuni,

dreingir reika á fold,

gróvu tað hitt Ijósa lík

niður í dókka mold,

72.

Eystan fyri kirkjuni,

dreingir reika í skara:

dimmur er hesin dagur í dag
niður í mold at fara.

73.

Hákun kongur frá kirkju reið,

mælti ikki orð,

mangan gleðir hann fátækan

yvir sítt breiða borð.

74.

Hákun kongur frá kirkju reið,

mælti ikki mál,

mangan gleðir hann fátækan

fyri sín bróðir sál.

75.

Margreta vaknar á miðjari nátt,

telur sín' dreymi frá:

»Nógv havi eg í Noregi at gera,

mín faðir er fallin frá!«

76.

Margreta vaknar á miðjari nátt,

telur sín dreym so brátt:

»Undarligt hevir fyri meg borið

alla hesa nátt.

77.

Meg droymdi, í Norðnesi

har var kynt eitt bál,

har kom Eyðun Hestakorn,

hann reið við mikið prál.

78.

Meg droymdi, í Norðnesi

har var kyndur eldur,

har kom Eyðun Hestakorn

við so mikið veldi.
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79.

Meg droymdi, í Norðnesi

har var vaxin sút,

hjórturin við sítt fagra horn

hann spældi for bergið út.

80.

Meg droymdi, í Norðnesi

han var vaxin viður,

hjorturin við sítt fagra horn

hann spældi for bergið niður.

81.

Meg droymdi, tað var ein reyður

logi

í mín faðirs garði,

har kom sipandi ein hvirvilvindur,

so eingin varð hann varur.«

82.

Tað er frúgvin Margreta,

hon sigir sínum dreymi frá;

tað var greivin á Blálondum,

hann kundi væl dreymin ráða.

83.

»Tað ið teg droymdi, í Norðnesi

har var kyndur eldur,

tað verður fyri sjálvari tær:

tú kemur til h'tið veldi.

84.

Tað ið teg droymdi, í Norðnesi

har var kynt eitt bál,

tað verður fyri sjálvari tær:

tú missir h'v og mál.«

85.

Tað var frúgvin Margreta,

sveipar at sær skinn,

so gár hon í hogaloft

for Magnus, son sín, inn.

86.

Hon tók upp sín unga són,

legði á armin sín:

>Ligg væl heilur og happadyggur,
minst á móðir tín'!«

87.

Hon tók upp sín unga son,

og kysti hann so søtan,

eingin hevur so hart í hug,

at hjartað má jú grøta.

88.

Svaraði frdgvin Margreta

av so tungum stríði:

»Gud gevi tær ikki mentir til

mót Norðmonnum at stríða!«

Tað er frúgvin Margreta,

sveipar at sær skinn,

og so búgvin gongur hon
for meistar Eingilbret inn.

90.

:&Sit væl, meistarin Eingilbret

við tín Ijósa skara!

viltú vera mín stýrimaður

til Noregis at fara?«

91.

Upp stóð meistarin Eingilbret

við sín Ijósa hand:
»Eg skal vera tín stýrimaður

til Noregis land.«

92.

Tað var tá, sum ofta er,

duld eru dopur mein:

greivin fylgdi Margretu

ytst á flóðarstein.

93.

Vundu upp síni silkisegl,

guU við vovin rand,

strikar ei á bunkan niður

fyrr enn við Noregis land.

94.

Hegar ið teirra snekkjan

kendi fagurt land,

lótu síni akker falla

á so hvítan sand.
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95.

Lótu síni akker falla

á so hvítan sand,

fyrst steig frúgvin Margreta

sínum fótum á land.

96.

Svaraði frúgvin Margreta,

tá hon steig á jorð:

» Onkun tíð var mín fótur so lættur

henda tíð í fjorU

97.

Svaraði frúgvin Margreta,

tá hon steig á mold:

»Tað kenni eg á sjálvari mær,

at feigur er fótur á fold!«

98.

Margreta gekk frá strondum

niðan,

so er greint fyri mær,

henni vóru kunnigir vegirnir

til Mariu birkjugarð.

99

»Her liggur tú, Katrin!

tú læt h'v for meg,

harra Gud í himmiríki

biði gott for teg!

100.

Her liggur tú, Katrin!

tú læt for meg mál,

harra Gud í himmiríki

biði gott for tína sál!.«

101.

Tað er frúgvin Margreta,

sveipar at sær skinn,

og so búgvin gongur hon
fyri Hákun kongin inn.

102.

Tað var frúgvin Margreta,

tók í kongins hánd:

»Heilur og sælur, mín faðirbróðir,

nú eri eg komin í landlc

103.

Tá svaraði Hákun kongur

fyrsta orðið tá:

»Hvar skaltú, hin lítla kona,

tær eitt vitni fá?«

104.

»Eg væntaði mær í Noregi

vitni at leita til tín

og hann meistarin Bjarnir,

fosturfaðir mín.«

105.

Inn kom meistarin Bjarnir,

gjorla hana kendi:

»Gud fyriláti faðir tínum,

hann teg av landi sendi!c

106.

Tá svaraði Hákun kongur

fyrsta orðið tá:

»Hvar skaltú, hin lítla kona,

tær annað vitni fá?«

107.

»Eg væntaði mær í Noregi

vitni at leita til tín

og hana Ásu Tistilsfrú,

fosturmóðir mín.«

108.

Inn kom Ása Tistilsfrú,

segði sum henni tókti:

»Hjálpi mær faðir av himmiríki,

hatta er Eiriks dóttir!«

109.

Tað var Eyðun Hestakorn,

frúnni var ímót,

tá hon skuldi vitna,

hann steig á hennara fót.

110.

Tað var Ása Tistilsfrú,

snarliga hon sær vendi:

vHjálpi mær faðir av himmiríki^

eg kenni ikki hatta kvendii^
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111.

Tað er frúgvin Margreta,

svarar so for seg

:

»So verði tú blind og deyv,

sum tú kennir meg!

112.

Minnist tú ei, Ása Tistilsfrú,

tú lærdi meg at stava bók,

tú sló meg við títt fingurgull,

so tár á kinnum stóð?

113.

Tú sló meg við títt fingurguU,

so tár á kinnum stóð,

frætti tað mín sæli faðir,

við tí varð hann óður.

114.

Frætti tað mín sæli faðir,

at tú gjordi so,

sendi boð í hogaloft,

eg skuldi í hallina gá.

115.

Eg var meg so fegin og fús,

eg skuldi í hallina ganga,

eg fell í faðir míns borðstólar,

eg beri her ór í vanga.

116.

Eg var meg so fegin og fús,

eg skuldi í hallina renna,

eg fell í mín faðirs borðstólar,

eg beri her or í enni.«

117.

Svaraði Ása Tistilsfrú,

hon stóð í mannamúgva:
»Eg havi ikki sætt einalægri konu
betri kunna at Ijúgva.*

118.

Mikil var tann bønin,

frú Margreta beið:

bæði blind og málleys

Asa av tingi reið.

119.

Mikil var tann bønin,

frú Margreta fekk:

bæði blind og málleys

Ása av tingi gekk.

120.

Tað var frúgvin Margreta,

hon tók í kongins hond:

»Má eg ikki ganga í tvorkirkju

at skoða mín faðirs leiði?«

121.

Tað var reystur Hákun kongur^

tók til orða svá:

»Hoyr tað, tú hin lítla kona,

tey vilkor skaltú fá.«

122.

Margreta sat í tvórkirkju,

seyng av síni bók,

har kom Eyðun Hestakorn,

hana á hondum tók.

123.

Hann tók hennara báðar hendur

aftur um bak at binda,

frúgvin græt so møðiliga,

blóð sprakk undan lind.

124.

»Hoyr tú, Eyðun Hestakorn,

bind meg ikki nú!

tað býr undir lindini,

ið minni formár enn tú.

125.

Hoyr tú, Eyðun Hestakom,
bind meg ei so fast

!

tað býr undir lindini,

sum harrin hevir skapt.«

126.

Tað var Eyðun Hestakorn,

hann gjordi verri um sinn:

hann tók frúnna Margretu,

setti í myrkastovu inn.
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127.

Svaraði frúgvin Margreta,

í myrkastovu stendur:

»Nú eri eg komin í húsið tað,

eg síggi ei mínar hendur.«

128.

Hann tók frúnna Margretu,

setti í kalda jarn,

har kom jomfrú Maria

og skildi hana við barn.

129.

Tað var í tann fyrsta svóvn,

frú Margreta fekk,

tað var jomfrú Maria,

til hana í dreymar gekk.

130.

»Hoyr tú frúgvin Margreta,

tað sigi eg tær fyrst:

í morgin verður bálið kynt,

tol, sum tú kant best!«

131.

»Eittans havi eg vatnker drukkið,

eitt á hvorjum morni,

onkun tíð á Blálondum

tá leikti betur í horni.

132.

Onkun tíð á Blálondum

tá leikti betur í horni,

eg drakk av teim guUkerum,

eitt á hvorjum morni.«

133.

Tóku teir frúnna Margretu,

førdu út av bý,

login leikti í Norðnesi

hógt upp undir ský.

134.

Svaraði frúgvin Margreta,

tá hon bálið sá:

»Mikið hevir hon til saka gjort,

har skal brenna á!

135.

Mikið hevir hon til saka gjórt,

har skal brenna á,

harðir ganga rættirnir

í Noregi í ár.«

136.

Tað gjorði Eyðun Hestakorn,

trælurin tann hin versti,

óviga vendi hann frú Margretu

um á sínum hesti.

137.

Tað var Eyðun Hestakorn,

so iUa gjordi hann tá,

óviga koyrdi hann frú Margretu

av hesti út á bál.

138.

Tað var írúgvin Margreta,

svarar so for seg:

»Heintið mær meistarin Eingil-

bret,

bið hann koma for meg !

«

139.

»Hoyr tú, meistarin Eingilbret,

tað er mest av neyð,

tak tú hesa lítlu kind,

sker henni klæði reyð!

140.

Tak tú hesa lítlu kind,

sker henni klæði grøn!

hon er borin til ríki hálvt,

av Gudi taki tú løn!«

141.

Tað var Eyðun Hestakorn,

sínum svorði brá,

hann kleyv hennara lítlu kind

sundur í lutir tvá.

142.

Hann kleyv hennara lítlu kind

sundur í lutir tvá,

síðan báðar partarnar

hann kastar út á bál.
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143.

Svaraði frúgvin Margreta,

henni komst hovur í fang:

»Onkun tíð hevði raóðir tín

haft betri kirkjugang!«

144.

Svaraði meistarin Eingilbret

fyrsta orðið tá:

»Gávi Gud, at greivin

hann hevði staðið hjá!«

145.

Tað var Eyðun Hestakorn,

sínum svorði brá,

hann kleyv meistarin Eingilbret

sundur í lutir tvá.

146.

Hann kleyv meistarin Eingilbret

sundur í lutir tvá,

síðan báðar partarnar

hann kastar út á bál.

147.

Tríggjar vóru tjorutunnur

stoyttar út á bál,

ikki talaði frúgvin Margreta

drystiligari enn tá.

148.

^SIokkið nú, hvór sum slokkja

kann,

troðið so tann eim!«

fyrstur reið reystur Hákun kongur

frá bálinum heim.

149.

»Heilsa frúnni Ingibjórg,

hon var mær tann versta,

tá ið hon skal føða bóm,
tá føði hon fíl og hestar!

150.

Heilsa frúnni Ingibjorg,

hon var mær tann arga,

tá ið hon skal føða born,

tá føði hon fíl og vargar!

151.

Heilsa frúnni Ingibjórg,

hon var mær tann ónda,

tá ið hon skal føða bóm,
tá føði hon fíl og hundar!«

152.

Svaraði frúgvin Margreta,

áðrenn hon læt lív:

»Gud gevi ikki mentir til

mót Norðmonnum at stríða!

153.

Gud gevi ikki mentir til

at halda stríð for stað,

allar lat tú sjólátast,

men sálirnar goym hjá tær!«

154.

Tungan tók at tala,

troðið var í tann eim;

síðst reið Eyðun Hestakom
frá bálinum heim.

155.

»Heilsa mær mínum faðirbróðir,

sig honum so ífrá,

bið hann lata kórkirkju

á mínum báli slá!

156.

Vil hann ikki kórkirkju

á mínum báli gera,

tríggjar reisur, áðrenn hann doyr,

hann skal av vitinum vera!

157.

Vil hann ikki kórkirkju

á mínum báli slá,

tríggjar reisur, áðrenn hann doyr,

skal hann av vitinum gá!«

158.

Magnus vaknar á miðjari nátt,

telur sín dreym so brátt:

»UndarIigt hevir fyri meg borið

alla hesa nátt!«

13
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159.

Magnus vaknar á miðjari nátt,

telur sín' dreymi frá:

»Nógv havi eg í Noregi at gera,

mín móðir er fallin frá!«

160.

Magnus gekk í hogaloft,

letst í brynju nýggja:

»Eg svorji tann eið við mína
trúgv,

nú má eg blóðið síggja!

161.

Magnus gekk í hogaloft,

letst í brynju blá:

»Eg svórji tann eið við mína
trúgv,

nú má eg blóðið sjá!«

162.

Hann fór seg á heiðin lond,

at samla saman djór,

av teim átjan Blálondum,

sum eingin skín á sól.

163.

Hann læt sær tað liðið samla,

valdra manna son,

ongan mann á Blálondum
eftir átti kona.

164.

Hann læt sær tað liðið samla,

valdra manna tjóð,

ongan mann á Blálondum
eftir átti fljóð.

165.

So læt ungi Magnus
síni skipini gera,

allar læt hann streingirnar

av reyðargulli vera.

166.

So læt ungi Magnus
síni skipini búgva,

allar læt hann streingirnar

av reyðargulli snúgva.

167.

So læt ungi Magnus
byggja skipini stór,

letur laða í bæði borð

virtur og, so bjór.

168.

Bræddir vóru brandar,

skorin var hvor stokk,

stavn og stýri av reyðarguUi,

so var segl í topp.

169.

Bræddir vóru brandar,

borðini vóru blá,

stavn og stýri av reyðargulli,

har skein sólin á.

170.

Sigldu út av Blálondum
eina morgunstund,

tvinni sukku sexti skip

niður for Skotlands lund.

171.

Sigldu út av Blálondum

eina morguntíð,

tvinni sukku sexti skip

niður for Skotlands líð.

172.

Logdu teir so loyniHga

inn í eina vág,

har gingu ongar góturnar,

hvorki til ei frá.
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Flóvin Bænadiktsson.

1.

Árla var um morgunin,

sól tók fagurt at skína:

Marita snúðist av hallini út

við fylgismoyggjar sínar.

Lat meg sova á tínum armi,

ríka jomfrúva.

2.

Árla var um morgunin,

roðar fyri sól:

Marita snúðist av hallini út

við fylgismoyggjar tólv.

3.

Marita snúðist av hallini út

við fylgismoyggjar sínar,

møtti henni Flóvin Bænadiktsson

undir so grønar h'ðar.

4.

Tað var Flóvin Bænadiktsson,

hann tók hana í sín favn:

tGud fyriláti tær, søtan mín,

tú lovaðist óðrum manni!«

5.

»Faðir og móðir meg burt góvu,

so mínir frændur fleiri,

tá kom sorgin í mítt bróst

og ikki gleðin meiri.

6.

Faðir og móðir meg burt góvu,

so mínir frændur flestu,

tá kom sorgin í mítt bróst

og ikki mín gleðin besta.«

7.

»Hoyr tú, frúgvin Marita,

lætta av angist og trega!

eg skal sláa Hermann íhel

og draga so av landi med teg

!

8.

Hoyr tú, frúgvin Marita,

er tað við tín vilja?

eg skal sláa Hermann íhel

og teg frá honum skilja.<

>Hoyr tað, Flóvin Bænadiktsson,

tað er ikki við mín vilja!

tann sami Gud, oss saman kom,
hann kann oss best atskilja «

10.

Marita snúðist haðan burt

í tí sama orði,

hon kom ikki fyrr til hallar heim,

enn Hermann sat yvir borði.

11.

»Hoyr tú, frúgvin Marita,

hví hava tíni eygun so runnið?

tú hevir verið við kirkju í dag,

og Flóvan hevir tú funnið.«

12.

»Eg var meg við kirkju í dag,

men Flóvan ikki fann,

har misti eg mínar gullringar

burt

og so mítt reyðargullband.

13.

Hoyr tað, harra Hermann,
hvat eg beri fyri brósti:

vegin er mín sæli faðir,

forðum drongur treystur!«

14.

»Hoyr tií, frúgvin Marita,

lætta av angist og trega!

eg skal ríða á markir út

hans banamann at vega.«

13*
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15.

Tann fyrsta píl, í skóginum var

skotin,

hon var gjord av stál,

hon fleyg fyri harra Hermanns
bróst,

hon stansaði hans mál.

16.

Tann onnur píl, í skóginum var

skotin,

hon var skotin av treysti,

hon fleyg fyri harra Hermanns
bróst,

hann fell av sínum hesti.

17.

Svaraði harra Hermann,
hann fell av hesti sínum:

» Harra Gud faðir av himmiríki

heilsi mær Maritu rníni!

18.

Harra Gud faðir av himmiríki

heilsi mær Maritu míni!

bæði væl og hoviskliga

behaldi hon ævi sína!«

19.

Gevið Ijóð og lýðið á!

eg kvoði sum eg kann:

syrgilig bóru tey boðini

fyri Maritu fram.

20.

Frætti tað Flóvin Bænadiktsson,

hann sat í búnum talvi:

deyður er harri Hermann,
so reystur drongur av alvi.

21.

Tað var Flóvin Bænadiksson,

hann sópaði talvið saman,

biður gott fyri riddarans sál,

helsti var hann gamal.

22.

»Saðlum várar hestarnar,

og ríðið undir oy!

nú skal festa einkjuna,

eg fekk hana ikki moy!

23.

Saðlum várar hestarnar,

ríðið gjognum lund!

nú skal festa einkjuna

tað hitt væna sprund.«

24.

Flóvin býður Maritu

í song við sær at liggja;

takk havi frúgvin Marita,

hon vildi ei tað boð tiggja!

25.

Hon gav seg í nunnukloystur

við so góða trú,

onga tíð á ævini

livir hon sum nú.
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Brúnsveins vísa.

1.

»Hoyr tað, Mjóllhvít, svara mær
blítt!

— með junga —
og ríði í lund at biðja mær vív.«

alfagurt Ijóðar mín tunga,

lystir meg í dans gá með junga,

brúnt er mítt silkihár,

mjollhvít so eri eg sjálv,

alfagurt Ijóðar mín tunga.

2.

»Hvat heldur tú biður tær konu
ella kvinnu,

Krist lati teg hana við æru vinna

!

3.

Hvat heldur tú biður tær konu
ella moy,

Krist lati tygur bæði við æru doy'!

4.

Hoyr tað, Brúnsvein, søti mín!

má eg ikki fara í brúdleyp títt?«

»Skaltú í mítt brúdleyp fara,

tú mátt ikki mikið reyðargull

hava.

«

6.

»Mítt reyðargull kann eg væl

bera,

tað havi eg fingið við heiður og
æru.

«

7.

Brúnsvein reið seg undir oy,

festi sær so væna moy.

8.

Festi frúgvu og flutti heim,

so ger mangur danisvein.

9.

So førdu teir brúður í Brúnsveins

garð,

tað var ikki gull fyri leikarar spart.

10.

Fylgdu tey brúður í brúðarhús,

fram gekk Mjóllhvít, bar fram Ijús.

11.

Settu tey brúður í brúðarbonk,

fram gekk MjóUhvítt, bar fram

skonk.

12.

Skonkti mjóð av harmi,

tárini runnu í barmin.

13.

»Hvat er tað fyri væna vív,

í aftan skeinkir mjóð og vínr«

14.

»Tað er mín yngsta systir,

nýkomin út av kloystri.«

15.

»Aldri sá eg nakað kloystravív

fella so møðug tár á lín.

16.

Aldri sá eg nakað kloystrabarn

fella so møðug tár uttan harm.

17.

Tað dugir ei at dylja:

tað man vera tín helja.

18.

Hav tú sjálvur títt slegfriðvív,

flyt meg aftur til faðir mín!

ly.

Meira gull ber hon á sær,

enn mín faðir læt fylgja mær.
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20.

Meira guU ber hon fyri brósti,

enn eg eigi í míni kistu.

21.

Meira gull ber hon á hond,

enn mín faðir eigir ríki og lond.

22.

Tríggjar giftur hevir faðir meg
gift,

og allar hava mær heljur skift.«

Faðir og dóttir.

1.

Faðir spurdi dóttir í ráð:

»Viltú giftast manni í ár?«

Hon svór um Gud, hon svór

um menn,
hon hevði ikki hugsað ella tonkt

tað enn.

Riddarin svevur aleina.

Hon svór um menn,
hon hevði ikki hugsað ella tonkt

tað enn.

Hon svór tað á halgu bók,

at hon ikki mann í loynum tók.

Halgu bók,

at hon ikki mann í loynum tók.

Hon svór tað við munni,

at hon var so skær sum ein

nunna.

4.

Við munni o. s. fr. (sum omanfyri)

Hon svór tað við sannan Gud,

men eingin veit, hvat kemur í

hug.

5.

»Hvór var sá hin riddarin fín,

í aftan reið úr búðini tíni?«

»Tað var eingin riddari fín,

tað var mín drongur við hindini.

«

7.

»Plaga so várar hindir smáar

hava boygsl í munni og saðil á ?

«

8.

»Tað var ikki saðil av gull,

tað var ein tógvi av akurull.«

9.

»Hvat var tað hitt gylta spjót,

í aftan stóð um gluggan út?«

10.

»Tað var einki gyllini spjót,

men mánin skein bæði inn og út.

«

11.

»Hvor var sá hin riddarin fín,

í aftan stóð fyri songum tínum?«

12.

»Tað var eingin riddari fín,

tað var hon Kristin, terna mín. c

13.

»Plagar so Kristin, terna tín,

skera so stuttan stakkin sín?«

14.

»Dóggin drívur so víða,

frúgvur plaga sín stakk uppsníða.
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15.

Drívur dóggin kalda,

frúgvur plaga sín stakk upp-

halda «

16.

>Plagar so Kristin, terna tín,

skera so hárið um í ring?«

17.

»Tað var ikki skorið í kring,

men frúnnar flættur lógu í ring.«

18.

»Hvat var tað fyri lítið kind,

í aftan græt í búðini tín?«

19.

»Tað var einki h'tið kind,

tað var hann Falkur hundur mín. <

20.

sPlagar so Falkur, hundur tín,

hava reiv og lind og húgvulín?«

21.

»Har var ikki húgva á,

men tað vóru hundsins lutir smá.

«

22.

»Hvat var tað fyri vógga fín,

í aftan stóð fyri songum tínr«

23.

j>Tað var eingin vogga gæv,

tað var mín lítil silkivev.«

24.

Faðirin burt á skógvin reið,

møtti honum riddarin á síni leið.

25.

Faðirin sínum svorði brá,

riddarin kleyv hann í lutir tvá.

26.

Hann tók upp hans raska fót,

hongdi hann við saðil góð.

27.

Hann tók upp hans Ijósu hond,

hongdi hana við saðilbond.

28.

Hann tók upp hans fríða hovur,

hongdi tað við saðilgjorð.

29.

Faðirin heim í garðin fór,

úti dóttirin fyri honum stóð.

30.

»Kennir tú nakað henda fót,

sum hongur við mín saðil góð ?

«

31.

»Kenni eg enn, sum eg kendi

hann tá,

so mangt eitt spor til búðar lá.

«

32.

»Kennir tú nakað hesa hond,

sum hongur við mín saðilbond?«

33.

»Kenni eg enn, sum eg kendi

hana tá,

so manga nátt í armi lá.«

34.

»Kennir tú nakað hetta hovur,

sum hongur við mína saðilgjórð ?

«

35.

»Kenni eg enn, sum eg kendi

tá,

so mangur kossur á vorrum lá.

«

36.

Fyrri trýtur streymur í á,

enn kvinnur kunna ei ansvar fá.

37.

Fyrri trýtur bylgja í sjógv,

enn kvinnur vita ei ansvar nógv.

38.

»Gud fyrigevi tær, faðir mín,

hvat tú gjórdi mót dóttir tíni!
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39.

Gevi tað Gud nú, faðir mín,

at eldur hevði staðið í búðum
tínum.

40.

Og tú var innibrunnin

fyri oll tey ráð, tú kundi!

41.

Og tú har inni væri,

men eg fyri uttan stæði!«

42.

Kyndi hon eld í hvíta h'n,

inni brendi hon faðir sín.

Risin og moyggin.

1.

Heima situr moyggin ein

— spanga belti um búk —
við so miklan tróllagleim,

— við alnalangan dúk.

Tær fællur so væl í lag í dag,

mín jomfrú!

2.

Risin vindur fingur í ring:

» Statt upp, moyggin, lat meg inn

!

3.

Statt upp, moyggin, lat meg inn

!

kongasonur at biðja tín!«

4.

»Ertú tær ein kongason baldur,

tú syng mær fagran aftansang !

«

5.

»Eg kan ei ta bók at sjá,

betur kann eg mína harpu slá.«

6.

»Hví stendur tú so leingi?

tú slært ikki harpustreingir.

«

7.

»Kalt er veður, rím fellur á,

frystir eru streingir smár.

8.

Kalt er veður, fellur á rím,

frystir eru streingir mínir.«

9.

Moyggin sló sína hurð í gátt:

»Statt úti, risin, og hav góða
nátt!«

10.

Risin heim í garðin fór,

úti hans móðir fyri honum stóð.

11.

»Ver vælkomin, risin, sonur mín,

hvar er hon moyggin, kona tín ?«

12.

»Har stóðu fyrir teir naglar smár,

mín fótur brann, eg kundi ikki

ná.

13.

Har stóðu fyrir teir naglar fimm,

mín fótur brann, eg náddi ei inn.«

14.

»Sjaldan reið so faðir tín,

tá ið hann reið at biðja mín.

15.

Tá ið hann reið at biðja mín,

miðjan veggin gekk hann inn.«
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16.

Risin fekk so tunga sótt,

tað lindraði honum hvorki dag
ei nátt.

17.

Risin fekk so tunga trá,

hann sprakk av harmi, sum hann
lá.

Harra Pætur og Elinborg.

1.

Harra Pætur og Elinborg,

bórn vóru tey so ung,

lógdu sínum ástum saman,

mongum eru forlog tung.

Nú lystir meg í dansin at gá,

meðan rósur og liljur tær gróa

væl.

2

Harra Pætur og Elinborg,

born vóru tey so rík,

logdu sínum ástum saman,

mongum eru forlog sh'k.

3.

Legði hann hendur á frúnnar

háls,

myntist við hana blíða:

»Hvussu leingi viltú, Elinborg,

festarmoy, mín bíða?«

»Bíða vil eg í sjey vetur

uttan frænda ráð,

giftast ikki livandi manni,

meðan eg Hva má,

5.

Bíða vil eg í sjey vetur

móti mína frænda vilja,

giftast ikki livandi manni,

um enn meg kongur giljar.«

6.

Harra Pætur stígur

í tað standandi floy

:

»Eg forbjóði hvorjum manni
mína festarmoyU

7.

Harra Pætur stígur

í tann standandi stavn:

»Eg forbjóði hvorjum manni
sova í hennar arm!«

8.

Sjey vetur forgangnir vóru,

Elin tók at leingja,

axlar yvir seg kápu blá,

í glasglugga at standa.

9.

Elin stendur í glasglugga,

sær hon út so víða,

fagur var tann knórrin,

hon sær eflir havinum líða.

10.

»Fullvæl kenni eg seglini,

fullvæl kenni eg rá,

fullvæl kenni eg knorrin tann,

ið harra Pætur ár.«

11.

Elin gongur til strandar oman,
sínum borðum skeyt,

fagur var sá knorrin,

for bryggjuni fleyt.
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12.

»Hoyrið tit, ríkir keypmenn!

hvat havið tit at selja?«

— » Vit hóvum skrúðir og skarlak

reytt,

tað besta, frú kann velja.«

13.

»Lítið er mær um skrúðir

og ei um skarlak reyða,

mín bróðir er av landi úti,

tí syrgi eg meg til deyða.«

14.

^Hann er ei tín bróðir,

hann er tín biðlasvein,

hann er sær í Danimark,

har ræður for borgum ein.

15.

Hann er sær í Danimark,

teir kalla hann harra Pætur ríka,

hann hevir fest ta donsku frú,

hon er ikki tygara líki.«

16.

Elin gongur frá strondum niðan,

sveipar hon seg í skinn,

so gár hon í hógaloft

for Eirik, bróðir sín, inn.

17.

»Væl sitið tær, Eirikur, bróðir

mín!

tað sigi eg tær av:

viltu vera mín stýrimaður

yvir tað salta hav?«

18.

»Set teg niður við mínum borði,

drekk við mær í dag!

eg kalli tað ei vera moyggjarsið

at sigla tað salta hav.

«

19.

Elin snúðist av hallini út,

mestan var hon vreið:

» Gud lati teg ikki liva tann dag,

eg biði teg bønir meiri!«

20.

Tekur hon allar moyggjarnar,

setur saman í ring,

hon tók upp ein silvursax,

hon klippir hár umkring.

21.

Tekur hon allar moyggjarnar,

hon klippir av teim hár,

síðan lærir hon allar tær

tað jútska riddaramál.

22.

Tekur hon allar moyggjarnar,

sker teim riddaraklæði,

so ganga tær til strandar oman,

sum Elin fyri var.

23.

Eirikur gongur til strandar oman
á tann sama dag:

»Eg vil vera tín stýrimaður

yvir tað salta hav.«

24.

>Eg seti ikki minni við

enn mín silvurring:

eingin kemur kallmaður

innan skipakring!

25.

Eg seti ikki minni við

enn mín silvurkross:

eingin kemur kallmaður

inn á skip til oss!

26.

Eg seti ikki minni við

enn mín silvurkorða:

eingin kemur kallmaður

innan snekkjunar borða!«

Enntá var tað Elinborg.

dregur upp á seg glógva,

so gár hon til stýri at stá,

og ternurnar at rógva.
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28.

Rókust úti í myrkum havi

mánaðirnar tvá,

ongar vættrar fingu tær

til nokur lond at sjá.

29.

Rókust úti í myrkum havi

mánaðirnar tríggjar,

ongar vættrar fingu tær

til nakað land at síggja.

30.

Ongar vættrar fingu tær

til nokur lond at sjá,

fyri ta hogu boðaslóð,

so fell tann bylgja blá.

31.

Svaraði frúgvin Elinborg

í fyrsta orði tá:

»Lovið heldur olmussu,

so fáum vær land at sjá!«

32.

Sumar lovaðu eina,

Elin lovaði tvá

:

tá tók tokan at lýsa av,

tær fingu land at sjá.

33.

Allar lovaðu eina og tvær,

Elin lovaði trinnar:

tokan tók so at lýsa av,

tær fingu land at kenna.

34.

Árla var um morgunin,

sólin roðar í fjóll,

tá tók tokari at lýsa av

for harra Pæturs hóll.

35.

Fríggjadagin í páskaviku

fóru tær út í hav,

tær komu ikki til landanna

fyrr enn Santa Mortans dag.

36.

Kasta sínum akkerum
á tann hvíta sand,

fyrst stígur frúgvin Elinborg

sínum fótum á land.

37.

Úti í miðjum grasgarði

axlar hon sítt skinn,

og so búgvin gongur hon

í hogar hallir inn.'

38.

»Heil sitið tær, harra Pætur,

yvir ydra breiða borð!

plaga so allir hóviskir sveinar

halda síni orð?

39.

Væl sitið tær, harra Pætur

og tann danska frú! •

plaga so allir hoviskir sveinar

halda sína trú?«

40.

Harra Pætur snúðist yvir borðið

fram

við silvurskál í hendi:

»Signi Gud tíni eygun tvá!

so gjorla eg teg kendi.

41.

Hoyr tú. frúgvin Ingibjórg!

tú ver mær ikki vreið,

meðan eg fylgi mínum systirsoni

tríggjar dagar á leið!

42.

Meðan eg fylgi mínum systirsoni

tríggjar dagar á leið;

komi eg ikki aftur tann fjórða,

so vænta meg ikki meir!«

43.

Svaraði frúgvin Ingibjórg,

tár á kinnar lá:

»Hann er ei tín systirson,

fullvæl kann eg tað sjá.«
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44.

Svaraði frúgvin Ingibjorg,

tár á kinnar glíggjar:

»Hann er ei tín systirson,

so væl kann eg tað síggja.«

45.

Svaraði frúgvin Ingibjorg

í triðja orði tá:

»Kallmanna hevir hon yvirbrogd,

enn kvinnu hevir hon hár.«

46.

Fylgdust tey til strandar oman
alt í einum liði:

harra Pætur og Elinborg

og Ingibjórg tann triðja.

47.

Ingibjórg stendur á hvítum sandi,

sára ið hon grætur,

Elin stendur í fremra stavni,

hirðir ei, hvat hon letur.

48.

»Liv nú væl, frú Ingibjorg,

tú hitt danska sprund!

eg havi nú fingið mín festarmann,

eg lænti tær um stund.

49.

Liv nú væl, frú Ingibjorg,

við títt elvargangi!

eg havi nú fingið mín festarmann,

eg lænti tær so leingi.«

50.

Grátandi snúðJst frií Ingibjorg

aftur í sína borg,

glaður siglir harra Pætur

heim við Elinborg.

51.

Drukkið var teirra brúdleypið,

kátt var teirra lív,

gingu bæði í eina song

harra Pætur og hans vív.

52.

Fari fyri eystan, fari fyri vestan,

fari fyri verðsins enda!

tey koma bæði í eina song,

ið Gud vil saman senda.

Inganngsorindini av

Jósveins (Jófrís) vísu.

1.

Nú eru tíðindi komin í oy^,

um Jósvein hin unga og Óluvu
moy,

hvussu tey framdu sín vilja:

tað er mær av sonnum sagt,

at sveinur hevir ást við jomfrú

lagt,

tað er so vant at skilja.

Jósvein var sær so lítið eitt barn,

so snimma læt kongurin akta

hann,

hann lærdi honum bøkur,

hann kendi honum lest,

allan góðan lærdóm, sum hann
var ein prest,

hann prísaði honum fram fyri

allar.
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Ikki ríður kongurin so árla til

ferðar,

at Jósvein ber ikki hans skjóld

og svórð,

meðan harra Svein sær fyri ríki,

og Álvur ber hans merkistav,

men tað tykir ollum vera verri lag,

at landið stendur alt í váða.

4.

Teir ríða við konginum Sveinur

og Álvur:

»Væl máttú ráða tíni dóttir

sjálvur,

tú gift hana ongum træli!

tað tykir oss vera meiri mun,

tí Jósvein er ein leysmanns sonur,

hann er ikki jomfrúnnar javni.

5.

Tú ger ikki, kongurin, unna
honum gott,

tí hann heldurteg fyri háð og spott,

hann vil tíni ráð ei lýða,

han slítur tað silki javnt við jorð,

frúgvur og jomfrúgvur hava hann
kær,

hann svevur hjá tí væna vívi.«

Svaraði Vígbrandur Geyta son:

»Eg kalli tað ovmikið mannamun,
eg sigi tær av tí sonnum,

borgar á londum teim taki eg frá

,

tíhkan ongan við eygum eg sá,

tí er hann væl jomfrúnnar javni«.

7.

Leingi stóð kongur og hugsar

við sær:

»Hvórja nátt svevur Jósvein í

loftum hjá mær,

men ikki hjá tí væna vívi;

nú skal eg lata veislu gera,

slík skal eingin í landi vera,

og taka so drong av h'vi.«

Óluva stendur í hogaloft ein,

mælir hon við sín skeinkisvein,

tað ræður frúgv at fregna:

»Eg hoyri harpur og hargeir

troðin,

og merkini eru til hallar komin,

Krist gevi tað fyri góðum gegna !

«
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Kálvur lítli/0

Kálvur lítli var prestur í Sandoy í Føroyun. Hervilega

grammur var hann í skapi, hádingsmaður og ein rættur

ófl ggjakroppur, og eru harum enn frásagnir.

Kletta- og Skarðsbøirnir (»norðuri á bø« heima á Sandi)

eru áfastir við prestagarðsbøin í Todnesi, og Norðbinga-

neytini (neytini norðuri á bø) vóru Kálvi so bágin við heim-

gongu á Todnes bø. Ikki hugnaði honun hetta. Hann legði

tá fótonglar tætt innanfiri grindina, sum hann læt standa

opna til at lokka tey fremmindu neytini inn á bø sín. Um
morgunin, tá ið hann hugdi út ígjøgnun gluggan^ hevði hann

tann stuttleikan at síggja ein hóp av neytun liggja dottin um
rigg tætt innanfiri grindina. Hann bretti sær við, tí at bragðið

var gingið honun so væl í hond, fór læandi innar í royk-

stovuna og segði við húskadlarnar : «Grímurnar uppi á bø,

nú spjálka tær kleyvun innanfiri grind í morgun!« Stinnur

titaði prestur inn um grind, gleðandi seg til at síggja Norð-

binganeytini føst í fótonglunun, men varð honun dátt við

dagin, tá ið hann sá, at tað vóru hansara egnu neyt, ið har

lógu, og flestødl av teimun longu deyð. Tá græt Kálvur

h'tli. Tað er bæði firsta og síðsta ferðin, at tað frættist, at

hann hevur grátið.

Kálvur læt gera sær gróthús á hólminun í Sandsvatni;

har goymdi hann kjøt og annan mat. Løgarsteinar læt hann

*) Henda sognin eins og tær eftirfylgjandi sogurnar, sum fyrst eru prentaðar

av dr, phil. Jakob Jakobsen, eru her skrivaðar við teirri av honum

vanliga nýttu stavseting. — Kálvur h'tli Hvdi stutt fyri ár 1400.
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leggja úr tanganun í Todnesi út í hólmin at ganga ettin

Men sinirnir vóru so grammir at stjala kjøt frá pápanun.

Ein vetur fóru teir ettir ísinun og miðaðu ettir løgarsteinunun.

Teir hava tó ikki verið beint uppi ivir: kelda var í ísinun;

hann brast undir teimun, og teir druknaðu adlir, seks í tali

— hin sjeyndi var ettir; hann var ongantíð uppi í teirra

skálkastrikun. Tá ið hetta frættist í Todnes, tá græt Kálvur

h'tU ikki.

Kálvs menn høvdu haft fjadlgongu í Fjalshaga eitt árið,

og Kálvur var farin á rættina til teirra — Klovarætt var tað,

innaníiri bøgarðarnar undir Hamri (tætt undir rigginun. ið

gongur ímidlun vøtnini). Meðan hann stóð og handlaði

seyðin, slepti ein av húskødlunum, sum hevði agg til Kálvs,

einun veðri, sum hann helt á, beint á prestin. Veðurin rendi

høvdið íiri bringuna á honun, so hann fadl víðopin. Kálvur

reistist upp attur tigandi; men tá ið hann fór av rættini, segði

hann við húskadlin: »Goldin skulu kultrini úr Slavansdalinun

vera tær!« (Slavansdalur er undir fjadli í Fjalshaga).

Summarið ettir vóru teir, Haraldur Kálvsson og hin

nevndi húskadlurin, farnir til bakka at síga í fuglabergið tað^

sum rópast »á Drang«. Dagin tann, ið teir skuldu verða

drignir upp attur úr berginun, sást Kálvur at ganga attur og

fram úti við eggina. Haraldur segði tá við húskadHn : »ldag

man faðir hava í huga at løna tær bragðið, ið tú gjørdi

honun á rættini í heyst; man tað skjótt fara að vera víst;

skift um klæði við meg!« Húskadlurin so gjørdi, og Haraldur

bant seg firstur í Hnuna. Tá ið hann var komin so langt

upp, at Kálvur helt seg kenna húskadlin á klæðunun, tók

hann fram eina brínda øks, sum hann hevði fjalda undir

skikkjuni, setti høvdið út íiri og ætlaði at høgga h'nuna tvørtur

av. Haraldur, sum hevði haft hann í eygsjón, rópaði tá:

>Høgg tú, um tú vik! eg eri sónur tín kortini.« Kálvur

kendi røddina á soni sínun og goymdi øksina attur; men
tá ið sonurin var komin upp heilur og var loystur úr h'nuni,

var hann so idiur, at hann bangaði pápan. Húskadlurin slapp

tá heilur upp eisini og kom ikki attur til Kálvs síðani.

Adni búði úti í Nesi norðaníiri Hersá. Kálvur fór til
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hansara og bað hann koma við sær og hjálpa sær at taka

skarvsungar í urðini undir Ádnabergi. Teir fóru hagar við

báti, men best sum Adni var komin upp á land, róði Kálvur

frá attur og læt hin sita. Ongan veg var gongt heim frá

urðini í teirri tíðini ; men síðan hevur brimið ruddað so nógv

grót burtur, at nú er gongt heim. Har legði Adni síni bein,

og Kálvur tók ogn hansara. Enn sæst toftin (Adnatoft),

har sum hann búði.

Bødn Adna gingu altíð í støðna at biðja íisk ettir tað,

at pápin var deyður. Ein dagin hevði Todnesbáturin verið

útrógvin — Rasmus Kálvsson var formaður. Kálvur kom
og bað bera fiskin niðan í gróthúsið; bødn Adna bað hann

fara inn í bátin, á floti lá, og fáa sær agn. Sum tey sótu

í bátinun, kom Kálvur og skeyt hann frá landi. Rasmus

Kálvsson hoyrdi rópini og grátin til teirra og gjørdi seg til

at fara ettir teimun í einun øðrun báti; men ovurveður var,

ættin lá frá landi, og langur vegur var at draga bátin úr

neystinun. Hetta tarnaði hann so nógv, at hann varð ov

seinur at bjarga teimun. Hann sá bátin við teimun fara inn

undir Adnaberg og sorlast í briminun. Men Kálvur torði

ikki at koma attur í Ijósmála í tveir dagar; so ræddur var

hann firi soninun.

Ein arbeiðskona kjá Kálvi stóð ein dagin og knoðaði

malta. Hon hevði kh'pt eitt sindur burtur av og bakaði sær

ein dríl framíkjá. Kálvur kom gangandi um didnar, sá kvat

hon hevðist at og smatt avstað attur. Eina h'tla løtu ettir

kom hann inn attur (nú mundi vera bakað, ætlaði hann), og

í sama bragdi kipti arbeiðskonan maltadrílin til sín og stakk

hann í barmin glóðheitan. Kálvur varð varigur við tað, men
lætst ikki um vón. Hann bað hana koma við sær í stundini

og bera seg um ánna. Hon hevði ongan idlgruna og læt

sær ettirh'ka. Tá ið tey vóru komin at ánni — kvikliga gekk

hann — tók hon hann uppá bakið at bera. Hann legði

hendurnar í kross har sum hann kundi ætla, at maltadrílurin

var stungin, og trísti so á tað fastasta ið hann orkaði. Hon
skar í eitt róp, men hann spurdi, av kvørjun hon rópaði so.

Tá í vandanun gekk hon við, kvat hon hevði gjørt. Tað
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stikki av bróstinun, sum tann heiti drílurin hevði nomið við,

brenðist, og fekk hon harav deyðamein.

Ilt var ímidlun Kálvs og sonarkonuna (konu Haralds).

Ein morgun, tá ið maður hennara var farin út at rógva,

spurdi hin gamli hana, kvussu veðrið var. Hon svaraði:

»Fagurt veður er; gudlið brakar unðir fótunun!« Tað var

frostið, hon meinti. »Háður tú meg, so skal eg spotta teg,«

segði Kálvur grammur um tað, at hon helt fragd at honun.

Síðan beyð hann arbeiðskonunun í Todnesi, at tær skuldu

kinda ein stóran eld ^^norðuri á breyt« norðanfiri húsini í

Todnesi. Hann ætlaði at brenna hana á báli. Men arbeiðs-

konurnar, ið kindu, gjørdu tað ógvuliga treyðar og kindu

upp við mold, neytamikju og ødkin ruski, at tað skuldi ikki

kikna, men rúka dúgliga, og roykurin kom tá eisini at vera

so óførur, at sjóbátarnir sóu hann. Sonur Kálvs var á tí

miðinun, sum rópast Grinnan og er stutt uttanfiri Salthøvda

og endan av Skúgvoy. Tá ið hann sá roykin upp firi Vøruna,

var honun idla við : » Mestur hefst hin gamli okkurt at ídag !
*

segði hann og bað hinar rógva til lands. Hann skundar

undir teir; adlir seta fót í bekk og toga á árarnar. I urðini

í Grótvík settu teir upp, og í somu stund sum Kálvur og

menn hansara nøktaðu konu Haralds úr klæðunum til at

koyra hana á bálið, kom Haraldur til við sínari bátsskipan

og gav pápanun homlubandið so diggt um riggin. So var

hon bjargað. »Hevði tú ikki verið faðir mín, skuldi tú sjálvur

farið á bálið,« segði sonurin við pápan.

Eina ferð kærdi Kálvur seg um, at blóðmørurin, ið hann

fekk frá húsfrúnni í Húsavik, tá ið hann gisti kjá henni, var

ov soltin. Næstu ferð, tá ið hann kom til Húsavíkar at gista,

setti hon firi hann eitt stikki av einari rossavomb, sum hon

hevði latið ístur upp í. Tá segði Kálvur: >Mádelig pølse

er altid bedst, hvad enten den er af ko eller hest,«

14
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Regin í Toftun.*)

Regin í Toftun suðuri í Vági í Suðuroy var ein rættur

ivirgangskroppur, herviligur gandakadlur og viðgitin íiri stirki

;

men ikki var hann sagdur at vera vitugur maður. Hann átti

adlan Toftahaga (átta merkur í jørð), hálvan Lambhaga og

Tórishaga, ið eru næstir Sunnbiar bigd (báðir átta merkur),

og í Hamrahaga skuldi hann eisini eiga, so at ogn hansara

var ein fjórðingur av adlari Vágsbigd.

Eina ferð hevði hann verið í Mikinesi og sæð eina kúgv

har, sum var eins litað og ein kúgv hansara sjálvs, ið deyð

var. Hann fór so einsamadlur á einingi í báti attur til Miki-

nes, legði sína deyðu kúgv upp har, tók hina inn í bátin í

staðin og róði so heim attur. Tá ið hann kom suður firi

Nípubakka (norðanfiri Kvalvík í Suðuroy), fekk hann and-

stroymi ; vestfalsbroddur kom á hann. Hann róði tvær reisur

til av ødlun alvi, men báturin rak attur. So fór hann í

íikkuna ettir punginun, tók eina trístrenda nál upp úr og

rendi gjøgnun nasarnar í øði, so blóðið spruttaði út ígjøgnun.

Tá gekk báturin.

Siður var tá í tíðini, at, tá ið grasningur var (trætni um
hagamark), gingu tveir menn, ein íiri kvønn partin, saman at

gh'mast, og var tað kadlað »hólmgonga«. Rættur var tá, at

tann, ið vann, setti markið har, sum hann og hansara partur

ætlaðu, at tað skuldi vera.

Frásagnir eru um tríggjar gh'mur, ið Regin hevði um
hagamark.

*) Regin í Toftun mundi liva mitt í 15. øld.
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Ein steinur er eysturi í túninun í Toftun, sum søgn

gongur um, at tann, ið dettur um hann, kemur ikki skaða-

leysur upp attur. Dráttur var ímidlun Nesbóndan og Tofta-

bóndan um markið. Bæði neyt, seyður og ross gingu úr

Neshaganun inn á Toftagarðin. Nesmenn settu ein íslending,

sum var hildin at vera sterkur í gandi, til at berjast ímóti

Regini, og bardagin stóð heima í Toftatúninun. Regin sifti

íslendingin, so riggur hansara kom tvørtur um hin áðurnevnda

steinin og brotnaði. Regin gjørdi tá einsamadlur markna-

garðin ímidlun Nes og Tofta ettir sínun tikki (bróstið Nes-

megin, so neytini skuldu ikki sleppa inn á Toftahaga)- Sjálvur

sat hann og virkaði hosubond, meðan flagtorvurnar, seks og

sjey, komu brestandi og løgdu seg á garðin.

Eitt smalt stikki av Botnhaga, húshagin, gongur niður

ímidlun Gjógvaráfjals og Toftahaga (Botnhagin sjálvur er í

erva).^ Harum stóð trætni midlun Regin í Toftun og Gjógv-

arámenn, tí báðir partar kannaðu sær adlan húshagan. Gjogv-

arámenn, sum áttu ogn i Botnhaga, viidu sleppa við mark-

inun í Longutrøhodn, men Regin viidi hava tað heilt upp í

Gjógvarágjógv. Hólmgonga var samrádd, og Gjógvarámenn

valdu Dánial við Gjógvará, ið eyknevndur var Krókurin, til

at berjast ímóti Tofta-Regini. Eyknevnið Krókurin hevði

hann av tí, at hann vildi altíð krøkja sær meira til, enn hann

átti. Ein garð gjørði hann, sum vendi bakið ímóti Botnhaga

og bróstið ímóti Gjógvaráfjadli, so tað ið leyp inn um av

seyði slapp ikki út attur — tað krøkti hann til sín. Hann

var bæði stórur og sterkur og hildin at vera vitugur maður.

Hóhiigongan stóð »uppi á lág« (omaníiri húsini í Smidlun),

mitt ímidlun Gjógvaráfjals og Longutrøhodns. Regin hevði

ta íirstu siftuna, men hin fedl ikki, tí hann var fráh'ka fót-

góður, og tó at Regin hevði hann høgt upp í loft, kom hann

standandi niður attur. So fór við imsun siftun, ið Regin

gjørdi, at hin fedl ikki; men av tí, at Gjógvarámaðurin hevði

minni megin, sifti hann ikki attur ímóti, uttan ansaði bara

sær sjálvun, at hann skuldi ikki fadla, og ætiaði á henda

hátt at lúgva Toftabóndan. Regin, sum hevði varhuga av

tí, ilskaðist og segði, at hetta var ikki íiri mark, at hann

14*
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sifti ongantíð. Gjógvarámaðurin varð tá noyddur at gera

eina stiftu; men í tí sama setti Regin fót firi hann, so hann

fedl, og Regin kom omaná. Tá tók Gjógvarámaðurin ein

knív fram, sum hann hevði goymt uppi á sær, og rendi í

lærið á Regini. Av hesun stingi varð Regin so skakkur, at

hann sprakk á føtur, brá sær avstað alt í senn og rópaði

upp í há, at hin hevði stungið hann; men Gjógvarámaðurin

helt fram, at hann hevði vunnið, av tí at Regin flíddi undan

honun. Teir átta menn, ið kjástaddir voru sum vitnir, søgdu

so, at Gjógvarámaðurin hevði vunnið, og markið kom at

vera Longutrøhodn.

Um hetta leitið var eisini nógvur dráttur ímidlun Sunn-

bingar og Vágbingar. Báðir partar valdu tá kvør sín mann

til at gera Lopransgarð í felagi. Regin í Toftun, ið var firi

Vágbingar, vildi hava hann suður undir Heyggj (Sunnbiar-

megin), men Regin í Hørg, eyknevndur »Sunnbiarkleyvin«,

vildi hava hann upp í Eiðishamar (Vágsmegin). Teir sam-

eintust so um, at kvør skuldi gera frá sínun enda: Regin

í Toftun eystara endan og Regin í Hørg hin vestara, og so

møtast á miðjuni. Garðurin kom tí at ganga uppá skák

báðumegin frá, imsar vegir snúaður, krókaður og skinklaður.

Men enn var stríðið ikki endað, tí báðir partar vildu ognast

Lopranshólm vestaníiri Lopranseiði, har sum markaskjalið

var ímidlun báðar bigdirnar. Avrátt varð tá, at hólmgonga

skuldi enda stríðið. Vágbingar sendu Tofta-Regin, Sunn-

bingar Regin í Hørg (»Sunnbiarkleyvin«), ið tá var høvuðs-

maður í Sunnbø. Hann átti adla Blæðingina (fjúrtan merkur)

og helvtina av Sunnbiar bigd. Stórur og stimburmikil maður

var hann. Tofta-Regin gav seg treyður til, tí Gjógvará-

maðurin hevði loypt ekki á hann, tá ið hann stakk hann.

Men av tí, at Dánial við Gjógvará var deyður hálvt ár

ettir tað, at hann hevði haft hólmgonguna við Regin

(gandaður, hildu fólk, av honun, ið so vildi hevna seg

firi stingin), so var eingin ettir í Vági uttan Regin, ið

tordi at mæta mátt sín móti Sunnbiarkleyvini. Vágbingar

lovaðu honun fjórðing av hólminun og eggjaðu hann so

til hólmgonguna. Dagin ettir Jóansøku gingu báðir saman
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at glímast í Lopransdali ; men áðrenn teir vóru áfastir,

varð ettir bøn Tofta-Regins Regin í Hørg rannsakaður, um
hann hevði knív edla annað drepandi vápn uppi á sær.

Fíra Sunnbingar og fíra Vágbingar voru kjástaddir sum vitnir,

Leingi bardust teir, tí báðir vóru nakað javnir bæði til stirki

og til fótíimleika. Aðrakvørja sifti átti kvør teirra. Sólin

var gingin um eina hálva økt, og enn ivaðust menn í, kvør

ið mundi fara at vera við ivirlutan. So gjørdi Sunnbiar-

kleyvin eina siftu, men tað var alt í senn, at hin sifti attur

ímóti og maktaði siftuna. Sunnbiarkleyvin fór øvigur um
eina túgvu og Tofta-Regin omaná. Ikki vildi hin firri tó

fadlast á, at hann var løgliga vunnin, tí — segði hann —
sjónin gekk frá honun, í tí at hann sifti, og tað var av ganði

Tofta-Regins ; men Tofta-Regin segði, at tað kom bert av

tí, at mátturin bilaði honun ; hann var útlúgvaður — tí fedl

hann. So varð hólmurin dømdur Vágbingun til. Men so

pøstur var Regin av hesun bardaga, at hann gjørdi hilniseið

uppá, at hann skuldi ikki nema mann attur uttan eingjar-

garðin. So skarpt hevði hann fingið.

Stutt ettir hetta kom ein biddaraflokkur til Tofta. Teir

bóðu Regin um olmussu og hildu seg eiga hana heimiia;

av tí at teir høvdu heitt á halga verjara teirra í himli og

biðið um sigur firi hann, og gingið hevði ettir bøn teirra.

Men Regin, sum var neyvur og tað við Ht, idlbrínskaðist við

og svór, at kvørki hevði hann givið edla vildi nakrantíð geva

olmussu. Tá segði ein av biddarunun, at tann, sum ráddi

firi ødlun, hevði vald á tí, um hann vildi, at gera hann so

fátækan onkuntíð, at hann vildi vera fegin at tiggja olmussu^

Tá var Regin reint í fluktini og legði dírt við, at hann skuldi

kvørki geva edla tiggja olmussu á sínari ævi; edia skuldi

hann eita orðloysingur og meinsvorin.

Regin í Hørg átti ein son, sum æt Jenis og búði í

Laðangarði. Trí ár ettir tað, at faðirin hevði ligið undir í

hólmgonguni, hevði hann gift seg. Óhkur var hann pápanun

í skapi, hevði ikki góða muru og var út av lagi hevnisamur*

Hann stundaði tí nógv á at hevna tap faðir síns uppá Tofta-



214

Regin. Tá ið hann frætti um biddararnar og heitstreingi

Regins, hugsaði hann, at nú skuldi hann sæta honun.

Ein dagin um heystið høvdu Sunnbingar verið á fjadli at

taka skurð, og Jenis hevði íingið nógvan seyð. Hann orðaði

tá við húskadlar sínar og segði, at tann av teimun, sum

vildi taka ein av geldseyðunun, ið lógu á roykstovugólvinun,

fara við honun sama kvøld til Tofta-Regins og bera tey boð,

at hetta var olmussa frá Jenisi í Laðangarði, skuldi fáa í

løn íiri hesa gerð tann besta geldseyð, á gólvinun lá, og

har atturat vinskap sín. Tá stóð ein av húskødlunun, ið

nakað gjøðin var, fram og segði, at um husbóndin vildi læna

honun hest sín, skuldi hann hætta á tað váðaverkið. Jenis

ettirh'kaði honun og læt hann fáa hestin. Hesin hestur var

so einstaka góður og hartil so væl vandur, at Jenis kundi,

tá ið hann sat á bakinun á honun, taka kvat seyð hann

vildi, um tað so var tann versti vargaseyður; hesturin tók

seyðin og helt honun ímidlun frambeinini, til Jenis var farin

av baki og hevði fingið í hann. Tað var seint á kvøldi, tá

ið húskádlurin kom til Tofta. Hann bindur hestin vestanfiri

húsini, «vesturi á fløtti«, og fer so inn við geldseyðinun á

baki. Liðið er um nátturðarmála og komið at niðurfaringar-

tíð. Regin hevur etið nátturð og latið seg úr hósun og

brókun. Hann situr nú í berari stúku á eldbríkini og gleiðar

uppi ivir eldinun við fótunun á grúgvusteininun til at verma

seg. Sunnbingurin kemur inn firi gáttina, blakar seyðin á

roykstovugólvið og sigir: »Húsbóndi mín, hin navngitni

Jenis í Laðangarði, hevur frætt, at tú Regin, hevur strongt

tað heiti ikki at geva edla taka olmussu ; til tess at tú nú kant

vera bæði orðloysingur og meinsvorin, sendir hann tær henda

geldseyðin í olmussu.« Sunnbingurin brá sær við, táið hann

hevði sagt hetta, og var úti av durunun alt firi eitt og uppi

á hestinun, Regini var dátt við í firsta bragðinun; hann sat

sum í ørviti eina pinkuh'tla løtu. So leyp hann upp, skræddi

seg í brøkurnar og sprakk á dir algoystur ettir Sunnbinginun,

sum tá var komin mitt ímidlun Toftahúsini og Kvanndals-

húsini. Birgur var hin gamli enn og fótfimur, tó at hann

var væl við aldur, og sHk var bræðin á honun, at hann
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leyp hestin attur. Vestur um bigdina fóru teír, ettir sandinun

— tá var skamt ímidlun teirra — og tá ið hesturin skuldi

leypa um Ósagarð, sum tá var bøgarðurin í Vági, var Regin

so nær, at hann treiv um halafaxið á honun. Hesturin leyp,

men Regin setti báðar føtur í spenni ímóti garðinun og

strongdi á so fast, at hann sleit faxið út úr og datt øvigur

attur við tí í hondini. Hesturin stoyttist ettir høvdinun út

um garðin, og húskadlurin rendist beint fram av. í somu

stund mintist Regin á eiðin, ið hann hevði svorið, og rópaði

ettir honun: »Bannaður verði tú, idlgerðarmaður 1 ikki skuldi

tú borið boð í bíggj, hevði eg ikki svorið hilniseið ikki at

nema mann attur uttan eingjargarðin.

«

Tá ið Regin kom heim attur í Toftir, var hann so alrasin

og ovursintur, at hann bangaði geldseyðin, morðaði hann

sundir og tveitti hann út íiri dir. Síðan dró hann hír á seg

og gekk og hímaðist, legðist so av lungnasótt og beið ikki

bót. Hann doyði á Pætursmessu; summi søgdu, at hann

varð sjúkur av tí, at hann iðraði seg so ógvuliga um tær

neisir, ið honun vóru vunnar ; men summi søgdu, at tað kom
bert av tí, at hann hevði runnið ov hart. Og her endar

søgan um Regin í Toftun.

Snopprikkur, Giljabóndin og Laðan-

garðsbóndin.*)

»Verri enn Snopprikkur« — so verður tikið til um ein,

ið bara ger ónt; tí Snopprikkur var eitt idlriski og ein marg-

skálkur og gjørdi altíð tað ið ilt var. Argur var hann at

píska, og verður enn tikið til: Alt ger mun, segði Snop-

prikkur.

*) Hesir nienn mundu liva í fyrru helvt av i6. øld.
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Snopprikkur var húskadlur kjá bóndanun í Giljun í

Kvalbø. Giljabóndin var sum ein høvuðsmaður f Suðuroy

um tað leitið. Hann var órættiligur maður og ránakendur.

Tað var ikki eiti, tað ið hann átti — nær um hálva Suður-

oynna og har atturat Lítlu Dímun. Markið gekk úr Dalsá

og í Anna Miklu í Fámjin (Dalsá gongur vestur igjøgnun

Ørðavíkadíð úr Valdaskarði). Inni á Birgi norðaníiri Ørðavík

hevði hann oksar gangandi. Nógvar frásagnir eru um hesar

báðar menn og um Jenis Símunarson, bónda í Laðangarði

í Sunnbø, ið var sonarsonur Jenis Reginssonar í Laðangarði,

sum gitin er áður í søguni um Regin í Toftun.

Giljabóndin hevði flítt Jenisi í Laðangarði ein kvølp

(elting) at venja til seyðahund firi hann. Men hundurin kom
at vera so góður, at Jenis vildi ikki missa hann. Nú bar

so á, at Giljabóndin, ið stóð íiri síslumannsambætinun í

Suðuroy, sonur hansara og Snopprikkur fóru suður ettir oyggj

til grannaskikk. Sonurin var kalsmaður kjá pápanun, og

Snopprikkur var klæðsekksdrongur. Teir komu til Sunnbiar

og fóru inn um gáttina kjá Jenisi til at fáa hundin attur frá

honun. Men Jenis svór, at hann vildi ikki lata hann, bant

hundin við kvødnina og segði við teir, at komu teir inn um
handa bjálkan, skuldu teir smaidca øksina, á kvødnini lá. So

hildu teir av og einki fingu ; síðan fóru teir heim norður ettir

oyggj-

Jenis í Laðangarði átti ein reiðrarhest, ein sannan út-

mælingshest, sum honun tóktist stór ogn í. Altíð stóð fiann

í tjóðri heima á bønun uttan um veturin; tá hevði Jenis

hann inni. Giljabóndin, ið hevði idlvild til Laðangarðsbóndan,

ætlaði at vinna honun neisir og legði ráð upp við Snopprik

um at stjala hestin. Ein góðan vetrardag, sum tað leið

fram undir jól, kom Jenis attur av longun útiróðri. Sum teir

komu inn í sundið ímidlun Sunnbiarhóhns og landið, bar

hann eyga við ein mann, ið fór ríðandi niðan um bøgarðin í

Sunnbø. Hann kendi í sama viðfangi sín egna hest og Snop-

prik á bakinun. Hann rópaði á hinar menninar í bátinun og

bað teir leggja kvikliga at landi á Tarakós (vestanfiri møl-

ina). Tá ið hann kom upp á baickan, føldi hann, at hann
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hevði gloymt knívin. Hann rópaði á hinar, í bátinum vóru,

og bað blaka sær knívin, ið stóð undir bandinun. Teir

blakaðu honun hann, og so fór Jenis kvistandi attaná í roð-

klæðun sínun — hann gav sær ikki stundir til at fara úr

teimun. Men Snopprikkur varð varur við hann og díkti á

hestin. Tá ið Jenis kom niðan á fjadlið tað, ið kadlast Hest-

urin, fór hin um Lopransá (markið midlun Vágs og Sunn-

biar) ; tá ið Jenis kom á Núp, fór hin um Tormansá (á siðru

síðu á Vág). Sín av sínu sá Jenis ettir Snopprikki; alt dró

saman ímidlun teirra : tiltoyggin var Jenis, og hesturin mødd-

ist við manni á baki. Tá ið Jenis kom á Oyrarnar (uttan-

firi h'ðina í tí siðra arminun í Vági), sá hann Snopprik fara

upp Brír ; tá ið Jenis kom í Vágsskarð, var hin uppi á Vatn-

ariggi; tá ið Jenis kom í Mannaskarð, fór hin oman Stovur

(hin gamla tingstaðin)
;
Jenis inn um hálsin í Ørðavík, hin inn

um Drelnes (væl innanfiri hólmarnar); Jenis um Trongis-

vágsbø, hin niðan Kvíthamar (niðanfiri kolholið); tá ið

Jenis kom á Beintuskriðu (í Húsgarðshaganun í Trongisvági),

var hin komin upp á fjadUð upp ígjøgnun Mannagjógv; tá

ið Jenis var komin á Miðfjadlið, var hin komin á Islending

norðantil á Kvalbiarfjadli — tá var stutt imidlun teirra.

Men tá ið Jenis kom á Islending, tá stóð hesturin tætt við

Káragjógv alsveittur, og Snopprikkur var horvin — hann

hevði krógvað seg niður í gjónna, tí nú sá hann sær ongan

veg at sleppa heilskapaður heim undan Laðangarðsbóndanun,

og í Káragjógv vóru góð skjól at fáa kjá honun. Jenis fór

út á gjáarbaidcan og rópaði niður til hansara: »Væl var tað,

at tú slepti hestinun! Hevði tú farið niður um gjónna við

honun, skuldi eingin sopið jólagreyt attur í Giljastovu.« So

setti hann seg á hest sín og reíð heim.

Eitt várið, tá ið Giljabóndin ferðaðist um Suðuroynna

til grannastevnu, komu teir til Frobiar Giljabóndin við soni

og Snopprikkur. Har stóð ein fátækur ungur maður, Jógvan

við Grind úr Trongisvági, og laðaði eina toft upp undir

Skorun. Ein ketta var løgst út frá honun og gjørdi skaða

á seyðin í Ørðavíkarlíð : hon drap smálomb og fugl um
summarið. Giljabóndin hevði fingið uppspurning um hesa
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góðu kettu. Við tað sama teir hittust, Snopprikkur og

Trongisvágsmaðurin, tók Snopprikkur at erta hann við tí, at

hann stjól seyð við einari kettu. Snopprikssonur og Jógvan

við Grind høvdu klandrast um Barbaru, dóttur Jenis í Laðan-

garði. Snopprikssonur hevði fingið krakk, men Jógvan hevði

fingið ja, og harav stóð hatur. Orð ókst av orði, og báðir

at kadlast. Snoppril<kur vendi sær til son Giljabóndans og

segði, at tað mátti verið htið firi hann, ein ungan og sterkan

mann, at lopið niður í toftina ettir Jógvani. Bóndasonurin

herjaði á, leyp niður í toftina og skuldi taka livið av honun

;

men Jógvan var so knappur, at hann fekk knívin út og stakk

hann. Tað var alt í senn, at Jógvan flíddi — lættur var

hann á føti — og fór inn í kirkjuna (har tordu teir ikki at

drepa hann). Snopprikkur eggjaði Giljabóndan og bað hann

seta eld á kirkjuna, men bóndin bað ilt firi honun og segði,

at hann hevði mist nóg mikið, sum hann hevði; seta eld á

guds hús, tað vildi hann ikki. Jógvan slapp sær undan

teimun • og fór suður ettir oyggj um tríggjar kirkjusóknir:

Porkeri, Vág og Sunnbø, til at hsa víggi. Tann, sum hevði

dripið mann, kundi bjarga Hvi sínun, um hann var íirstur

maður sjálvur til at bera boðini um tríggjar kirkjusóknir.

Hann skuldi fevna um kirkjuhodnið og rópa: >Eg havi

verið manni at skaða!« Hetta kadlaðist at Hsa víggi. Ein

óveðursdag síggja fólk í Sunnbø ein mann koma í stórun

skundi oman á Kross. Tey fara inn í Laðangarð og siga

Jenisi frá. Jenis sigur: »Hann er ikki ørindisleysur, ið úti

gongur ídag í hesun ovurveðrinun.« Jógvan kemur í Laðan-

garð, vátur og idla tiltøssaður; tað rennur úr kvørjun tráði.

Hann biður gott kvøld og guds frið í húsi. »Friður uttan-

bjálka, men ófriður innanbjálka!« svarar Jenis. Hann hevði

øksi standandi í uttasta roykstovubitanum, sum stólpi var

gjørdur upp undir. Har inn um tordi eingin uttan tann, sum

Jenis sjálvur beyð at koma inn. »Eg Hsi víggi!« sigir Jógvan.

»Kvønn hevur tú dripið tá?« spir Jenis. »Son Giljabóndans!*

svarar Jógvan. »Gud signi teg, vinur mín!« sigir Jenis, »kom

og set teg her kjá mær.« Jenis hevði ikki biðið gud signa mann

í sín dag firr enn nú. So bað hann arbeiðskonuna geva
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honun turr klæði og nakað at eta, og sjálvur gav hann

honun helvtina av bótini íiri drápið (60 dálar var bótin).

Hetta var íirsti maður, ið Jenis hevði híst í sín dag.

Seinni varð Jógvan við Grind tikin, førdur til Havnar

og settur í mirkastovu. Snopprikkur hevði logið firi em-

bætismonnunun og sagt, at hann hevði gjørt sína egnu sistur

við badn. »Vinur mín! tað eru harðir handskar, ið tú hevur,«

segði ein Havnarmaðar, ið komin var at finna Jógvan (hann

meinti við leinkjurnar). »Ja, harðir eru teir,« svaraði Jógvan,

»men havi eg sitið veturin, summarið skal eg ikki sita.«

»Ikki skal deyði mín spirjast í Føroyun,« legði hann atturat.

Páskaaftan var hetta og páskamorgun var hann brotin út og

hevði tikið bát av Havnini. Hann sást úr Froba, sum hann

kom rógvandi fram við einsamadlur. Síðan frættist, at hann

var komin til Hetlands og giftur har.

Stórbærur maður var Jenis. Brúdleyp hansara er eitt

tað tiltiknasta, í Føroyun hevur verið. Hann læt bjóða um
adla Suðuroy í brúdleyp sítt ødlun uttan tjóvun og skálkun,

og so kom ødl oyggin, alt, sum ragga kundi, tí eingin vildi

sita ettir sum tjóvur edla skálkur. Nøgd av seyði bant hann

niður til brúdleypsmats, tríati geldseyðir úr einun filgi úr

Mírabirgi — fudlur gamalseyðakjaftur í ødlun; ikki lambstonn

í heysi. Tó skuldi cinki vera til avlops. Borðreitt var úti á

Kelteigun, tí Htið fólk av miklun var tað, ið inni rúmaðist.

Summar var og veðrið gott. Fleiri brennivínstunnur vóru,

sum ovari botnurin var sligin úr, og træker flutu omaná til

at drekka úr. Tá ið Jenis kom úr kirkjuni við brúðrini,

klæddur í reyða skarlaksskikkju, møtti hann tveimun Fámn-

ingun, Jansaguttunun báðun, í skinnstúkubulun og helt við

teir, at hann hevði ongun skinnbulun boðið.

Jenis í Laðangarði og Pætur við Kvíggjá (vísi Pætur

Gunnarsson) áttu sjey og tjúgu merkur í felagi. Jenis átti

Míri og Hólmskorar, Pætur átti Blæðingina, ið omanfiri er.

Men tá ið út leið ímóti skurðtíð, fór Jenis eystur á skørðini,

ið uppi ivir Blæðingini eru, beitti grót niður á seyðin, ið á

Blæðingini stóð, rak hann niður av einun hamri inn á Míra-

birgi og bant so eitt árið tríati geldseyðir niður frá Pæturi
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(Mírabirgi, sum Jenis hevði latið gera, lá báðumegin markið).

í endanun leiddist Pæturi at hava felag við Jenis og fekk

hann til at bíta sundur. Tá var Jenis vorðin gamal og

fadlin frá sjálvur. Hann bað son sín, Símun, taka íiri seg;

men tó helt hann við hann, at: víst var Míri og Hólmskorar

fosturmamman góð, men ikki átti hann at ganga frá teirri

høgu (Blæðingini) ; tí tá ið hann kom upp á Bødlheyg, tá

lættnaði undir fótunun. Símun tók, sum pápi hansara ráddi

honun.

Guttormur logmaður.*)

Eina ferð fyrr í tíðini búðu logmenn í Kálgarði í Sunnbø.

Kálgarðsbóndin, logmaðurin, átti ellivu merkur av Víkini;

Jenis í Laðangarði átti ta tólvtu. Men Jenis legði eina mork

sína móti einari Kálgarðsbóndans mork og so eydnu sína

móti hinum tíggju. Hann spurdi tá Kálgarðsbóndan, um
hann vildi ikki leggja felag við seg, tí hann, Jenis, hevði so

góða eydnu og hin onga. So logdu teir felag (tó at Kál-

garður var logmansgóðs og tí ikki átti at vera lagt í íelag),

og síðan treivst væl hjá báðum. Men ongantíð sótu teir

væl um sátt og skiltus4: síðan aftur úr felaginum. So visti

eingin av, fyrr enn Jenis gjordi ferð niður til Danmarkar til

at stevna logmanni.

Ein dagin, sum Kálgarðsbóndin stendur úti fyri durum,

sær hann ein bæriligan reyðklæddan mann koma ríðandi á

Krossjarðar og spyr, um nakar veit, kvor maður hatta er.

Tá varð honum aftursvarað, at tað var sjaldsamt, at hann

skuldi ikki vita, at hatta var Jenis í Laðangarði, sum hevði

verið niðri eitt heilt ár og nú var afturkomin. Ikki frættist

tíðindi úr Laðapgarði til Kálgarðs, tó at skamt var millum

*) livdi um 1550.
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— so haskir vóru teir hvor á annan, Laðangarðsbóndin og

Kálgarðsbóndin.

Stutt var umliðið, tá ið bræv kom til logmans frá kongi,

at hann skuldi búgva ferð sína niður til at verja seg fyri

sh'kum, sum honum var um kent. Men av tí, at logmaður

var vorðin gamal og orkaði illa at ferðast, tók sonurin, Gutt-

ormur, ferðina uppá seg. Tá ið logmanssonurin kom inn á

slotið hjá kongi, rætti hann eitt silvursteyp fram, fult av

peningum, í bøtur fyri faðir sín, men kongur var reiður og

vildi ikki taka við tí; hann bert dreiv aftur og fram á gólv-

inum. Logmanssonurin varð standandi leingi og helt steyp-

inum frammi alla tíðina ; umsíður vildi armurin signa á honum
— tá stakk ein honum í oyrað, at hann skuldi styðja albogan

á mjødnina. Frá eystri til vesturs skuldi hann so standa.

'»Tað skulu sterkir armar halda fyri kongi,« hevði hann fyri

munni á sær. Tá segði ein hovmaður: »Den færøske Mand

vil daane!« og so visti Guttormur ikki av, fyrr enn kongurin

tók steypið bákleiðis úr hondini á honum. Kongur var nú

bh'ðkaður nakað og segði Guttormi frá einari sak, sum hann

helt ímóti ráðnum einsamaliur, um tvey aðalssystkin, ið vóru

komin fyri barn saman. Hann var so ringur um hetta og

spurgdi Guttorm, um hann visti nakað ráð til Hv fyri teimum.

Logmanssonurin segði. at tað var lóg í landi, sum bøndur

hovdu gjort og kongur samtykt, men helt seg annars vita,

at tað var hV fyri hesi bæði systkin at fáa eftir lógini. Tað

skuldi hann prógva, segði kongur og gav honum tríggja

daga freist til at leita í logbókini. Guttormur settist at leita

og leitaði í tríggjar dagar, men fann ikki niður á, hvar tað

stóð. Tá hevði hann bøn til Gud um at upplýsa tað fyri

sær, slummaði fram á borðið, sum hann sat, og droymdi at

hann hevði blaðað eitt blað ov langt: hann skuldi kasta

blaðið um aftur. Hann vaknar og foHr nú, at blaðið, sum

hann heldur í, er ov tjúkt, av tí at tað er ikki uppskorið.

Hann klippur upp, finnur niður á staðið hinu megin á bredd-

anum og brýtur inn fyri. Um morgunin, tá íð ráðið var

samankomið á slotinum, fór hann fyri kong, skeyt bókina

til hansara og vísti honum á, fyrst konginum og so hvorjum
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undan oðrum. Kongur vann sakina og var nú so íirndar-

blíður við hinn unga logmanssonin afturfyri hjálpina, at hann

gav honum vald at velja sær tann besta garð, í Føroyum
var, at hava til logmansgarð, og Guttormur valdi tá Steiga-

garð í Vágum. So mikið gjordi sonurin, at faðirin var sit-

andi í friði í sínum logmansambæti.

Ein dagin, sum hann sat til borðs við konginum, spurdu

hovmennirnir hann, um hann hevði nakrantíð etið av fagrari

borði. Ja, segði hann. »Hvussu tá?« spurdu teir. Á knoum
sínum, svaraði hann, tí hvat Gud hevði gjort var tað fagrasta.

Kongur spurdi hann, hvussu nógv egg tann føroyska gásin

varp. »Tólv, við hvort trettan,« svaraði hann.

Óføra sterkur var Guttormur. Eina ferð, sum teir rull-

aðu ammur (stórar tunnur) í Keypmannahavn, tók hann eina

og bar í fovninginum. Hann varð spurdur, hvussu tað bar

til, at hann var so sterkur — hvat hann hevði havt til føði.

»Ferska mjólk og turt lambakjot,« svaraði hann.

Frálíka vakur var Guttormur og væl at sær komin.

Aðra ferðina hann var niðri og kom á slotið, skuldi tí drotn-

ingin leggja hug á hann. Tá hvað hann niðurlagið:

Skuldi á mjúkum armi sovið —
Ijósið tað er brunnið —
lystug var tann liljan, meg væl unni.

Frá hesari ferð eru enn hovd á lofti tey orð hansara:

>Mine Vatter ligge under Landets Dronning« — hon sat á

vottunum hjá honum.

Snæbjødn*)

Bóndin Jákup við Neyst í Kvalbø hevði ein húskadl,

sum var bæði brøgdigur og djarvur og einsínamaður til bakka-

gongu. Hann æt Snæbjødn. Bóndin átti tvey fjós, annað

*) livdi um 1600.
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heima við Neyst og annað vesturi í bigdini, á Heyggi. í

heimafjósinun hevði hann neytini seinra partin av vetrinun.

Eina arbeiðskonu hevði hann, sum slektað var úr Mikinesi;

hon ambætaði neytunun, men av tí, at tað var nakað langur

vegur kjá henni at ganga til tað vestara fjósið, so búði hon

helst í tí fjósinun, meðan neytini stóðu har. Tí rópaðu tey

hana fjóskonuna, og Snæbjødn var fríggjari hennara.

So hendi tað eitt árið, at teir stóru komu suður til

Suðuroyar at haida ting, og komu teir til Kvalbiar. Dómarin

gisti kjá Jákupi við Neyst og fekk dúvuungar til mats.

Honun fadl hesar moyru ungar ógvuliga væl og spurdi hann

bøndan, hvaðan hann hevði íingið teir. Bóndin svaraði, at

Snæbjødn hevði fangað teir í einun kválvi í berginun, men
so idla var gongt hagar, sum teir áttu, at eingin maður í

bigdini tordi at ganga til teirra uttan Snæbjødn.

Árið ettir kom dómarin attur at gista kjá Jákupi við

Neyst. Hann biður bóndan um at koyra sær Snæbjødn út

í dúvuholið til at taka nakrar dúvuungar. Bóndin bað Snæ-

bjødn fara, men hann sinjaði firi at gera tað, tí hann var

idlur um, at dómarin ikki kom til hansara sjálvs og bað

hann veita sær tann beina, men vildi hava húsbóndan til at

koyra seg avstað sum ein annan hund. Snæbjødn fór tí

ongan veg, men dómarin var idla í øgn við hann av hesun.

Eina tíð ettir hetta kom eitt hálenskt skip til Suður-

oyar. Tað hevði mangar góðgripir at selja, men eingin

tordi at keypa, tí at kongur hevði burturleigað til nakrar

keypmenn rættin til at hava handil í oyggjunun. Snæbjødn

fekk sær so tigandi fíra turriklæði av hesun skipi, og tey

tvey gav hann gentu sínari, fjóskonuni. Hetta kom upp,

og Snæbjødn var stevndur til at møta á Ørðavíkar tingi at

hoyra tann dóm, sum ivir hann skuldi ganga íiri óløgligt

keyp. Tingið varð hildið í tinggilinun »uppi ímidlun Stovur«

omanfiri Ørðavík. Snæbjødn visti, at dómarin var sær

grummur, og væntaði ein harðan dóm, men kom tó á tingið.

Ein góðan píkstav hevði hann kjá sær. Dómarin og fútin

báðir sótu omaníiri hedluna, ið rópast »Tingborðið«. Dómarin

lesir dómin upp íiri Snæbjødn og dømir hann til at arbeiða
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í jadni fíra ár á Bremerholm. Snæbjødn kadlar hetta ein

ómildan og órættan dóm, reiggjar stavin ivir høvdið á sær

og ætiar at sláa dómaran kaldan; men dómarin bregður

sær undan og niður í fangið á fútanun. Stavurin rakaði

fútan í høvdið, so hann smadl deyður niður. Tá kom róp

í at grípa Snæbjødn, tí hann hevði dripið fútan; men Snæ-

bjødn helt til beins alt firi eitt og flutti, og so fimur var

hann á føti, at eingin náddi fram at honun. Hann helt til

fjals, upp Klovningar, ígjøgnun Ørðaskarð og upp á Fjadlið

Mikla. Nógvir úr mannamúgvuni hildu attaná hann, men
mjørki var uppi á fjadlinun, so teir mistu hann brátt úr

eygsjón. Vesturi á Fjadlinun Mikla er ein heyggjur^ nevndur

Snavalsheygur; har hoyrdi ein av monnunun stavpíkin kjá

Snæbjødni gedla í grótinun og rópaði: »Her var hann! eg

hoyrdi píkin glintra kjá honun!« »Hoyrdi tú hann nú, so

skalt tú ikki hoyra hann attur«, svaraði Snæbjødn úr mjørkanun

í erva og vendi so stavinun við, píkin upp og knappin niður.

Mannaflokkurin gavst at elta hann, tí teir mistu hann burtur

attur, og dagurin kom at kvøldi. Snæbjødn fór suður ettir

oynni og í tær røkur, sum ettir honun eru nevndar Snæbjadn-

arrøkur (í Gjógvaráfjadli í Vági vestaramegin, nakað norður

við Fámjinsmarkið). I miðrókini er ein hola niður í og hadl

í berginun út ivir. I hesun hedlinun búði hann eina langa

tíð, breyt búr um næturnar og stjól. Eina sistur átti hann

á Teigum í Fámjin; til hennara gekk hann á loyningun og

fekk sær mat, eld og pott. Enn standa steinar í hálvring

inn ímóti berginun í Snæbjadnarhedli, og øska íinnst ímidlun.

Men tá ið lágætt var, var tað so ógvuliga vátligt kjá honun

í rókunun, og hann hugsaði tí um at fáa sær eitt annað

skfli. Um heystið tók hann ein oksa av Lopransdali, drap

og fletti hann; kjøtið hevði hann til mats, men húðina álaði

hann sundur og flutti so norður til Kvalbiar. Uttanfiri Tjødnu-

nes sunnanvert við Vatnsdal er ein brattur riggur; har kleyv

Snæbjødn so langt niður í vødlin, sum hann kundi sleppa,

sló hæl niður og legði lesning á av húðálunun, sum hann

hevði við sær. So lesti hann seg niður í dúvuholið, sum

ettir honun nevnist Snæbjadnarhol. Men eingin gekk so
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langt niður frá í erva, at hann sá lesningin, tí har er so idl-

gongt. Har var hann, tá ið lágætt var, og gekk um næturnar

í Heygsfjósið til gentu sína fjóskonuna, sum var við badn

við honun. Frá henni fekk hann mat, eld og pott. í Snæ-

bjadnarholi í Kvalbø var hann, tá ið lágætt var, og stjól tá

helst suðuri á oynni; men tá ið høgætt var, var hann suðuri

í Vági í Snæbjadnarrókun og stjól tá helst har norðuri.

So gingu trí ár á henda hátt.

Snæbjødn var væl kendur við ein gamlan mann í Smidlun

í Vági, sum átti tríggjar sinir. Eina nátt, ið Vágbingar vóru

á útiróðri, sóu teir eld í Snæbjadnarrókun og fóru at tosa

saman um hetta. Teir hildu, at har mundi Snæbjødn vera.

Tá ið útróðrarmenninir vóru atturkomnir, fór hin gamli í

Smidlun til Snæbjadnar og sigir við hann, at nú er hann

uppdagaður og verður tikin í kvøld, um hann ikki flitur. So
velti Snæbjødn pott og alt, sum var, út av rókini, rímdi og
kom ikki attur í Snæbjadnarrøkur.' Stutt attaná kom eitt

skip inn á Kvalbø um kvøldið og var horvið um morgunin.

Uppá somu tíð var ein bátur horvin av Skálamøl í Kvalbø,

og so visti eingin meira um Snæbjødn. Men søgn er, at

hann spurdist upp ettirsíðan í Hetlandi.

Pádl fangi.

Jóhannes bóndi á Sunnanágarði í Mikladali (í Kalsoy) átti

tveir sinir. Hin ingri, Magnus, var hugagóður maður til ar-

beiðis og giftist til Trødlanes ; hin eldri, Pádl, var bæði sterkur

og stimalegur, men tímdi h'tið og einki at gera og lá oftast

burturi og sveimaði. ÓgvuUga kaldligt var ímidlun Páls og

pápa hansara, og hin gamH ráddi tí av, at ingri sonurín

skuldi eiga garðin ettir seg. Pádl fekk frænir av hesun. So
hendi tað eitt árið, at pápin fadl í eina sjúku og doyði. Tað

15
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kom upp við tað sama, at Pádl hevði dripið hann; ein ar-

beiðskona, sum Pádl hevði lagt ást saman við firr, men sum
hann nú ikki skoytti um longur, hevði lagt hatur á hann firi

hetta, vildi hevna seg og førdi út í orð, at Pádl hevði latið

eitur út í drekka til pápa sín og dripið hann. Har attur at

hevði hann havst við gandakunstir. Eitt brúdleyp hevði tá

firi stuttun verið, kvar Pádl hevði fingið væl upp í høvðið;

har var tosað um kríggj, og mongun tókti tað nógv firi at

fara at drepa fólk, men Pádl segði, at tað hevði sær einki

tókt firi. Eisini skuldi hann hava sagt, at tann var verðugur

at fáa eitt kvíguvirði, sum segði frá deyða pápa hansara, og

hesi orð hansara vóru høvd á lofti leingi attaná. Mong
hildu tó, at Pádl var sakleysur: hann hevði verið til handils

í Havn og keypt rottukrút til at drepa ravnar við, og so

hevði tað borist á, at krútið var tikið firi kriddarí og latið

út í súpan til pápan av misgáu. Tað frættist skjótt til

Havnar, hvat henda arbeiðskonan hevði sagt, og Pádl varð

tikin, førður til Havnar og settur í mirkastovu. Men hann

breyt seg út á nátt, gekk norður ettir Streymoynni til Sunds

og tók sær bát haðan ivir um í Eysturoynna. Har dró

hann bátin upp og tók so leiðina til Lorvíkar, kvar hann

tók sær annan bát ivir um til Blankskála í Kalsoynni. Blank-

skálamenn funnu bátin drignan upp á Neystafløtunun, har

sum klettur er upp firi. Hetta var onnur náttin ettir tað, at

Pádl var rímdur, í bátarnar, sum hann hevði tikið og síðan

drigið upp, hevði hann rist merki P. F. M., og tað løgdu fólk

út firi at vera : Poul, fangen Mand. Síðan hevur hann verið

rópaður Pádl fangi.

Tað frættist skjótt, at Pádl var í Kalsoynni, og øvrig-

heitin sendi boð norður, at kvør, sum gav Pádli innivist edla

hjálpti honun á annan hátt, skuldi verða dømdur í stórar

bøtur. Menn voru settir út við tað sama til at fanga hann.

og tað lukkaðist teimun. Hann varð tikin, førdur suður til

Havnar og settur í skansan. Tá var tað, at hann firi at

bjarga h'vi sínun beyð sær til at vilja lesa sig í Hnu upp firi

fjadlið Borgarin (á norðurendanun á Kalsoynni), trí hundrað

favnar í hædd. Men tað var honun noktað, tí hann var
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hildin førur íiri at gera tað, sum var ødlun øðrun ómøguligt.

So breyt hann seg út aðra ferð, varð fingin upp attur og

settur fastur í jadn, men sleit leinkjuna og breyt seg út

triðju ferð. Hann tók leiðina norður ettir Streymoynni til

Hósvíkar, tók sær bát haðan ivir um í Eysturoynna og dró

bátin upp á Sandaleiti (sandoddi midlun Oyra og Selatraðar).

Haðan tók hann, sum firstu ferð, leiðina til Lorvíkar, tók

sær uppattur bát har og fór ivir um Kalsoynna. So flíddi hann

norður í Nesskorarnar (skorarnar vestaníiri Trødlanes). Har

vísist enn »Páls loft«, eitt stórt hol inn undir ein klett, kvar

hann skuldi halda til ta tíð, hann livdi í Nesskorunun. Um
næturnar gekk hann so heim í Mikladalsbigd, breyt inn í

kjadlarnar og stjól seyðakrov. Náttina ettir tað, at hann var

komin í henda skortin (Páls loft), breyt hann kjadlin kjá

bróður sínun, bóndanun á Sunnanágarði, og setti navn sítt á

eina rím, sum hann hevði brotið burtur úr, at bróðirin skuldi

vita av honun. Søgn er, at bróðirin læt likilin standa í

kjadlinun um næturnar, so hann skuldi sleppa inn. Eina ferð

kom skansabáturin norður at leita ettir honun; teir róðu

runt um Kalsoynna og komu so nær loftinun, har sum Pádl

sat, at hann, sum hann bar uppá mál seinni, kundi hava

sorað bátin við gróti; men tað vildi hann ikki gera, segði

hann, tí bátmenninir vóru rættuligir menn og høvdu einki

ilt gjørt honun. Níggjársaftan, meðan hann sat í holi sínun

og kókaði sær kjøt — pott hevði hann stolið sær eisini —
kom eitt trødl og stoytti honun pottin í eldin. Hann barðist

við tað leingi og fekk rent tað út firi bergið. Plássið, har

sum trødlið fór út av, rópast enn »á Smedlinun« av tí smedli,

sum trødlið tá fekk. Eina ferð stóð eitt brúdleyp í Mikla-

dali. Um náttina — hetta var um vetrartíð — hevði Pádl

sníkt seg heim í bigdina til brúdleypshúsið og lagt seg í

slis uppi á mønuni. Sum hann lá og lurtaði við Ijóaran,

hoyrdi hann nakrar menn tosa har inni um, at tað var tó

ein roynd at fara at leita ettir Pádli í Nesskorunun; tí har

mundi hann vera. Ettir hetta rímdi hann úr skorunun og

flíddi í »heimara fjadl«, annað fjadlið sunnanfiri Mikladal. I

heimari fjadli bar væl til kjá honun at krógva seg — har

15*



228

eru stórar urðar og nógv glopur niður ímidlun urðargrótið,

og har var hann adlan veturin í friði. »Norðoyapáls vetur«

er tiltikin um adlar Føroyar íiri at hava verið mildur; summi

siga, at tað følvaði ikki adlan veturin ígjøgnun; summi

siga, at tað kavaði ikki meira enn eina ferð í bakka. Tá ið

tað váraði og attur var farið at leita ettir honun, tók hann

sær eitt kvøldið bát av Blankskála ivir um Kalsoyarfjørð til

Fiskimølar (sunnaníiri Haraldsund eystantil á Kunoynni; har

hava altíð neyst staðið). Haðan gekk hann til Haraldsunds,

tí ætlanin var at hitta Rasmus Magnusson, bóndan har, ið

tá var sum høvdingur í Norðuroyggjun og góður í treytun

kjá Pádli at heita á, tí gamal vinskapur var teirra midlun.

Tað var nakað tíðliga á náttini, at Pádl kom, so tey vóru

ikki niðurfarin enn í Haraldsundi, men hirdu beint tá

drílarnar. Rasmus segði nú við Pádl, at "hísa honun tað

tordi hann ikki: hann átti so nógv húsfólk, og tey vóru so

slafsut; men hann skuldi geva honun ein góðan bát og kvat

ið honun níttist av mati og drekka; fisk og dríl, nøkur

skerpikrov og ein vatnkagga. Hetta gjørdi hann í stundini.

Pádl helt so til havs og ætlaði sær til Noregs edla Hetlands

;

men hann var ikki komin hálvan vegin, tá brast á óveður.

Einki batti kjá honun at rógva ; hann rak inn attur undir

Føroyalandið, undir Borðoynna og kom inn á Adnfjarðarvík.

Sama dagin var bóndin í Gerðun, Hanus, burturi í haga til

at higgja ettir seyði; hann sá ein bát liggja inni undir Barmi

(siðst í Gerðahaganun) og ein mann liggja fram á árarnar og

sova. Hann helt seg kenna Páá\ fanga, skundaði sær heim

til hús og mannaði sum skjótast bát, eitt seksmannafar, til

at fara ettir honun og taka hann. Men av áraskramlinun,

ið Gerðamenninir gjørdu, vaknaði Pádl og tók at rógva undan

av ødlun alvi sínun. Úrmælingur var hann at rógva, og

leingi stóð javnt ímidlun báðar bátarnar, tí summir Gerða-

menninir róðu treyðir. Tá tók Hanus mastrina, sum lá

niðri, gekk fram í bátin, hóttaði við henni og segði, at, róðu

teir nú ikki so hart sum teir orkaðu, so sló hann teir við

mastrini; tað var ov stór skomm, at ein maður skuidi kunna

rógva undan seks. Tá fór at h'ða skjótari kjá teimun, og
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teir komu so nær, at Hanus fekk sligið Padl við mastrini á

armin uppi við økslina so digt, at armurin gekk úr liði. So

tók Hanus ein sóknarkrók og høgdi ímidlun herðarnar á

Pádli, so har var eitt stórt og djúpt sár. Tá skar Pádl í

róp og bað gud løna honun hetta høggið attur. Hann varð

nú tikin, førdur suður til Havnar og settur í skansan fjórðu

ferð. Sár hansara varð grøtt, men ongantíð kom hann at

vera sami maður attur til heilsu, sum hann hevði verið firr.

Kvussu honun fórst síðani : um hann breyt seg út attur edla

varð niðursendur at útstanda sín dóm, harum er einki frætt.

Men úr Føroyun fór hann og kom ongantíð attur hagar at búgva.

Ein dagin, tá ið mong ár vóru umliðin, kom eitt útlendskt

loynikeypskip inn norðuri í Vági. Tað hevði kvørvusteinar

sum annað at selja. Hanus í Gerðun, sum tá var síslumaður

har norðuri, fór um borð til at keypa sær ein kvørvustein.

Men sum hann stendur niðri í lastini, tveitir við kvørvustein-

unun og rekur teir attur — hann fann ongan, sum dámaði

honun, og altíð skuldi hann nú ráða, har sum hann var —
so kemur ein stórur maður til, trívur í økslina á honun og

biður hann skunda sær at velja sín kvørvustein, tí her hevur

hann einki ráð: >hetta skal ikki vera sum at sláa armin av

Pádl fanga.« Tá kom ferð á Hanus. Men tað hevur altíð

síðan verið hildið, at hesin stóri maður var Pádl fangi sjálvur.

Og ettir hetta er eingin frásøgn um hann. Men Hanus í

Gerðun fekk ein ógrøðiligan svudi í lærið. Hann fór niður

til Keypmannahavnar eina ferð »uppá landsins besta«, sum

tað nevnist, til at royna at fáa betri prís uppá handilspørini

— men helst var tað íiri lær sítt, hildu fólk. Tá ið hann

kom attur, kom alt at vera kvaðna verri enn íirr, tí tá fór

eitt skinn av kvørjun pari, og eitt ørindi var irkt um hann:

Hanus við sínun rotna læri,

hann fekk skinn av kvørjun pari.

Hann doyði av hesun lærsvudlinun, og soleiðis gekk tann

bønin út, søgdu fólk, sum Pádl hevði biðið til gud : at tað

mátti vera Hanusi atturlønt, tað høggið, ið hann gav honun

við sóknarkrókinun.
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Guttormur í Múla.

Guttormur í Múla var ingsti sonur Rasmussar í Harald-

sundi, ið var sonur Magnus Heinasonar. Fimm vóru teir

sinir Rasmussar: Magnus, hin elsti, so Heini, Jákup, Hanus

og Guttormur, ið borin var í heim, tá ið pápin var hundrað

og trí ára gamal (sjey ár var hann, tá ið pápin doyði).

Haraldsundsgarður varð sundurfestur ímidlun Magnus, sum

fekk tveir triðingar, og Heina, sum fekk ein triðing. Magnus

búði í Stórustovu (nú kadlað »har uttari«). I brúdleyp-

inun kjá Magnusi gekk hin lítli Guttormur og spældi sær á

gólvinun. Pápin, sum tá var avgamal, fór til hansara, legði

hondina á høvdið á honun og segði: »Líkari var tað, at

tú hevði sitið í hásætinun í staðin firi hatta trogið, ið har

situr.« Tað var Magnus, hann skeyt til. Hin elsti vildi ikki

taka við nøkrun sindri av kunstrinun, sum pápin dugdi; men
Rasmus dugdi á at skina, at Guttormur fór at taka við.

Síðan legði Rasmus til: »Ikki skulu Gerðaharrarnir sleppa

norður um at ræna, meðan eg eri omaná jørðini; ikki man
tað vera so, tá ið handa spjørrin, í hásætinun situr, fer at

ráða.

«

Guttormur kom tii garðin í Múla norðuri á Borðoynni.

Lágur maður var hann á vøkstri, men góður stirðil var í

honun kortini. Hann sigst at hava verið hin ramasti ganda-

kadlur í Føroyun, men ikki nítti hann kunstur sín til at gera

nøkrun manni mein — nóg heldur til at hjálpa. Valamaður

var hann, frálíkur í ávikun og álitismaður í ødlun iutun.

Frásøgn er um, kvussu hann fekk sín stóra vísdóm.

Prestur í Onagerði lá í andaleypi og beyð, at adlar bøkur
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hansara skuldu koyrast á sjógvin við tað sama. Arbeiðs-

konan fór omaná kneysin við bókuflun og blakaði tær á

sjógvin. Tá lá Guttormur firi hedluni og fiskaði. Hann fekk

bøkurnar upp úr sjónun, førdi tær heim og hevði tær síðan

at lesa í.

Guttormur tók ofta hulduseyð og hulduneyt, sum gingu

í Múlahaganun, og samdist tí idla við huldufólkið. Eina ferð

hevði hann tikið eitt grátt lamb í Krossdali (ímidlun Múla

og Fossáar innast í Múlahaganun). Hann settist at fietta og

tumma lambið alt firi eitt. Sum hann sat og opaði — huldu-

lamb var — hoyrdi hann fólk fyri durunun. Hann kvikaði

sær at fáa loyst barkan. Svartur hundur kom inn; Guttorm-

ur tók og kastaði honun mørin, og hundurin avstað við hesun.

Tá hoyrdist rin og kvin til hundin uttanfiri; huldumenn høvdu

sent hann inn at bíta Guttorm, og nú bukaðu teir hann. —
Eina aðra ferð tók Guttormur huldukvígu í haga sínun og

risti kross ivir hana. Hann visti, at huldumaður vildi koma
um náttina til at hevna fyri kvíguna og segði tí við hús-

fólkið, at eingin mátti ganga um didnar ettir tað, at hann

var lagstur. So setti hann vagl í didnar ímidlun úthurðina

og innhurðina og hønu uppá vaglið. Um náttina kom huldu-

maður at hevna, slapp at hønuni og drap hana, men ikki

longur — tí tá hevði hann dripið Hv og fekk einki meira

^jørt.

Ein dagin, sum Guttormur var lagstur uppi í Múlafjødl-

un, komu huldumenn tisjandi til hansara, togaðu í hann og
vildu føra hann burtur við sær, men fingu hann ikki av fet-

inun. Teir lótu hann úr — klæðini sótu rangvørg uppi á

honun — men tá ið teir skuldu lata hann í attur, vendist

alt og var rangvørgt við tað sama. So góvust teir. Gomul
søgn er, at, situr eitt og annað plaggið av búnaðinun rang-

vørgt uppi á einun, so bítur gandur ikki á. Tí hevur tað

verið siður, at kvør, ið úti var staddur, hevði hosu, vøtt og

tíh'kt rangvørgt. Ofta venda tey enn, tá ið tey seyma,

seymin rangvørgan á einun klædnastikki edla okkurt petti

rangvørgt.

Guttormur hevði konu úr Mikinesi. Hon æt Bidla. Ikki
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hevði hann verið vestan íiri Lorvíkarfjørð, firr enn hann fór

at fríggja. Vágamenn førdu hann um Mikinesfjørð- Tá ið'

teir vóru komnir mitt á fjørðin, bóru teir eyga við eitt stórt

rekatræ og vildu fegin fáa tað til sín; men fegin vildi hann

sleppa ferðina fram til Mikines alt firi eitt, og so varð.

Hann bað teir miða væl á, kvar træið lá; tað kundi vera,

at teir funnu attur á tað, tá ið teir fóru úr Mikinesi attur í

Vágar. Ikki hildu teir h'kindi vera til tess, tí Mikinesfjørður

var óføra streymharður. Men tá ið teir vóru á leiðini heim,

lá træið í sama stað og andøvdi. So mikið gjørdi Gutt-

ormur.

Jónas prestur í Ónagerði var giftur við prestadóttur av

Nesi. Hon doyði, og prestur giftist upp attur. Sistir ta firru

konuna kom norður, tá ið Hkið var grivið, vildi síggja tað-

og fekk prestin til at grava tað upp attur. Men tað hevði

betur verið ógjørt. Tey, sum stóðu kjá, sógu nakað sum
disn. edla royk koma upp úr kistuni, og síðan gekk hin

deyða prestakonan altíð uppi og spøkti. Eingin sá hana í

firstuni uttan presturin; hon gekk og ampaðist firi honun.

Síðan birtist hon firi hinun húsfólkinun, kom í roykstovuna

og gjørdi sær dælt við tey. Ein skora var í sneisini, sum
hon hevði til máts á nátturðarløginun ; har upp um mátti

pottaløgurin ikki koma. Hon skifti teimun nátturð; tey

søgdu, at tey skoyttu ikki um at fáa nátturð frá henni, tí

hon var deyð. So gav hon teimun frammaná. Hon at gera

sær dælari, settist undir Hðina á presti og breyt alt sundur

kjá honun. Hann fekk ongantíð frið, misti svøvnin og sendi

boð ettir Múlaguttormi, at hann skuldi koma honun til hjálpar.

Guttormur kom, rak spøkilsið út og beyð, at eingin skuldi

opna didnar til at higgja út um edla leita ettir honun, með-

an hann var burtur. Ódnarveður var um kvøldið, avfadl og

stormur. Arla á morgni, í óttuni, kom Guttormur attur idla

tiltíggjaður og rennvátur, sum hann var drigin frá grunni,.

og frá tí degi sást spøkilsið ikki oftari. Tá lovaði prestur

Guttormi í løn ta bestu kúgv og tann besta geldseyð, i5

hann átti.

Tiltikin sjómaður var Guttormur. Hin minniliga ódnar-
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dagin, tá ið hálvt hundrað bátar gingu burtur í FøroyuUy

var hann ein av teim fáu, ið róðu landið upp. Norðuri á

havi var hann staddur og sinir hansara við honun. Edlivta

dag á sumri sigst hetta at hava verið. Einans bátur náddi

inn í Kalsoyarflógvan undan Guttormi. Brandstormur var,

beint ímóti, og sum teir strambaðu suður ettir Djúpun,

Guttormur og sinir hansara, brast eitt hervilegt heglingsæl

á. Glaðurnar vóru sum eimur rundan um hann og sjógvurin

blóðreyður at síggja. Upp um Konuna (stakkin . norðanfiri

Kunoynna) stóð brimið. Neistar fóru niður ettir bakinun á

Guttormi, sum tað dreiv upp úr sjónun. »Jesús náði! nú er

eldur í pápa!« rópaði ein av sonunun; hann helt tað loga í

herðunun á honun. Hin gamli helt, at tað brekaði ikki. Tá
ið teir komu inn um Stongina (uttasta landsendan norðan-

firi Oyndarfjørð), segði Guttormur: »Nú lívir gamalt grót.«

Gunnarsbarmur er nakað sunnanfiri Funningsmúlan; har er

ógvuliga streymhart og íðukent og stórir driftingar upp og

niður. Guttormur nevndi tí barmin Driftingsbarm. I Oyndar-

firði settu teir upp — tá var báturin skræddur í stevninun.

Tá níttu Føringar smáar norskar bátar, ið kadlaðust

tristar (tríbekkir), til útróðrar. Men ettir hesa ólukku, tá ið-

teir hálvthundrað bátar gingu burtur, var lóg gjørd, sum

setti forboð firi at fara tii havs í so smáun bátun.

Gandakedlingin Barbara við Kvíggjá í Sunnbø hevði

frætt, kvussu væl Guttormur »kundi«, og fór norður eina

ferð til at royna seg ímóti honun. Tá ið hon kom, var

Guttormur útrógvin við sonun sínun. Hon settist at briggja

og blanda, floytti fliðuskeljar oman ettir ánni (Matará í Múla)

og segði, at, so nógvar skeljar sum sukku, so nógvir bátar

skuldu ganga burtur. Sh'kt idlveður gjørdi hon og østi so

sjógvin upp, at tað var ikki meira enn, at Guttormur og

sinir hansara slitu til lands. Sum teir róðu suður ettir —
glaðustrok var — rópaði ein sonurin: »Eldur er í sjónun!

kvat er hetta.?« »Eg veit, kvat tað er,« svaraði Guttormur;

»rógvið bara! tað er ikki tídligt heima.« Tá ið hann kom
beint áraka Múlahúsini, sá hann Barbaru sita undir húsunun

»niðri á fløtti« við útslignun hári. Teir sluppu ikki á lend-
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ingina í Múla, men settu upp í Krossdali, tveir fjórðingar

sunnaníiri, og gingu so heim til hús. Teir hittu Barbaru

inni; eingin físti nakað — har lá øskukalt, tá ið teir komu.

Guttormur læt ein vaðstein upp í annan vøtt sín og sló hana

tvørtur um nasarnar, so hon bløddi. Tá minkaði megi henn-

ara. So skar hann hárið av henni. Tá misti hon adla lcraftina.

So setti hann hana inn í eina baðstovu og kindi upp eitt

briggjubál. Har sat hon føst inni, til hon var næstan stokt;

hon slapp ikki av fetinun, íirr enn Guttormur vildi. So rak

hann hana út, bað hana fara upp á takið og leggja sær

skíggjan atturivir Ijóaran, tí tað var so kalt inni. So setti

hann hana fasta uppi á mønuni og gandaði ódn á hana av

landnirðingi norðan við kavaroki. Tá helt hann við hana, at

nú skuldi hon fáa at síggja, at tað var bæði heitt og kalt í

Múla. Mestur deyð í kulda fór Barbara avstað til gongu inn

í Sund (Kvannasund) morgunin ettir. Tá ið hon kom at

Fossá, slapp hon ikki um ánna, men gekk niðan við at

Fossdali. Uppi í djúpu kvíggj (Htil dalur uppi undir fjadli-

nun) slapp hon tvørtur um. Har sum Barbara sat uppi á

mønuni í Múla, kann ikki flag heftast. Tað skal koma av

tí, at Barbara lovaði tað í hevnd, at har skuldi altíð leika

tað sama óveðrið, sum tá ið hon sat har. So mikil kraft

var enn ettir í henni.

Ein sunnudag, sum Guttormur sat og las lestur, kom
ein stari inn við einari fjøður í nevinun og setti seg framman-

íiri honun. Hann hugdi at staranun: »01mussudírið, tú ert

komin langan veg; tú ert so ekkamóður« — tók so attur

at lesa og las lesturin út. So reistist hann úr sessi, vendi

fjøðrini við í nevinun á staranun og segði við hann, at hann

skuldi fara attur hagar, sum hann var frákomin. Tá ið starin

kom attur til Sunnbiar og inn kjá Barbaru við Kvíggj — tí

hon var tað, sum hevði sent hann — loftaðist Barbara beint

upp av grúgvusteininun, har sum hon sat, og gjørdi trí hopp

heilt upp í Ijóarabogan. So mikið sterkari var Guttormur í

gandinun.

Eina ferð vóru Viðingar í Drangi (norðanfiri Viðoynna)

at fleyga. Hann brast á høgur við ódnarveðri og ógvuligun
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brimi, so eingin slapp til teirra. Fólkið kvíðaði firi, at teir

liðu neyð íiri mat og drekka, og menn fóru til rádna prest,

harra Klæmint, at fáa sær troyst. Prestur sendi boð til Gutt-

orms um at koma til hjálpar. Tað mundi ikki vera til na-

kað gott, helt Guttormur, at han sjálvur sendi boð ettir sær,

men fór kortini. Harri Klæmint og Guttormur vóru óvinir,

tí prestinun dámti ikki kunstur Guttorms ; eisini mundi prestur

vera avindsjúkur inn á hann, tí, tó at hann sjálvur hevði

gingið í niðurgangsskúla, var hann ikki mentur ímóti Múla-

bóndanun. Prestur bønaði nú Guttorm um at royna at fáa

Viðingar attur úr Drangi. Guttormur helt seg ikki til í

íirstuni; hann var so gamal og brimið so óført, segði hann.

Men av tí, at fólk bønaðu hann, og treytagóður var hann,

gjørdi hann seg til og fekk bát av Viðareiði, tó at bát-

monnunun tóktist óført at fara. Teir róðu út um flógvan;

sjógvurin slætnaði framman íiri bátinun, so kvørt sum teir

róðu fram. »Stumpurin« eitur eitt petti av dranginun; tað

er ein snipsur klettur, níggju favnar frá sjónun og niðasti

lesningur. Har upp um sló brimið. A Miðskjøti, eitt sindur

omaníiri, vóru fleygingarmenninir staddir. Guttormur varð

spurdur, um hann helt, tað mundi fara at lukkast at fáa

menninar í bátin. Lógu teir á Miðskjøti, kundi tað vera,

svaraði hann; men vóru teir inni undir Skarði, fór tað ikki

at lukkast, tí tá vóru løginu ov stutt (undir Skarði er nóg

hægri uppi enn á Miðskjøti). Væl gekk í hond; teir

fingu menninar í bátin og róðu heim. Sjógvurin slæt-

naði firi bátinun, har sum teir komu fram. Prestur stóð á

sjóarklettinun. tá ið teir løgdu at landi, og takkaði Guttormi;

síðan vóru teir báðir vinir. Væl var Guttormur tígnaður av

fólki, og nógv var boðið honun í løn; men einki vildi hann

hava. Tó skuldu Múlamenn hava lov til at fleyga undir

Viðoynni (í Seyðtorvu) ein dag á kvørjun ári, firsta dagin ið

flog var. Annað árið, ið Guttormur kom, høvdu skálkar verið

firi og drigið h'nuna upp. Teir sóu ikki lunda tann dagin.

Tá lovaði Múlabóndin, at tað skuldi vera bæði firsti og síðsti

dagur á tí ári, at Viðingar fingu fugl.

Ein arbeiðskona í Ónagerði (prestagarðinun á Viðareiði)
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hevði dripið eitt leysingabadn og grivið tað niður. Tað gekk

attur suna niðagrísur og fór til Klæmint prest at krevja sín

rætt av honun. Kristna jørð vildi tað hava. Ongantíð fekk

hann frið firi tí; um næturnar lá tað og seyg føturnar á honun.

Prestur varð heilt neyðarsligur, kom upp í tussarak og var idla

mentur at ganga. Hann sendi boð ettir Gottormi og kærdt

sína neyð firi honun; hann fór skjótt at doyggja, helt hann.

Guttormur bað prestin lata seg fáa kjóla og pípukraga at

fara í og geva sær kirkjuliklarnar. Men ikki eitt eyga mátti

síggja, sldpaði hann firi; kvør lúka skuldi í topp og eingin

hurð gloppast. So mikið var tó kagað, at ein arbeiðskona

í Ónagerði fekk at síggja alt eiðið standa sum í einun loga^

meðan hann fekkst við at beina niðagrísin burtur. Tá i5

Guttormur kom attur, var prestakjólin brendur uppi á honun.

Eina kúgv gav harri Klæmint honun í løn atturíiri hjálpina,

og síðan hevði hann frið.

Víða kvar í Føroyun var Guttormur navngitin, og tá ib

okkurt var, sum tað ikki átti at vera, var boð sent ettir

Múlabóndanun. A Skalingi í Streymoynni doyðu neytini

sum flugur kjá bóndanun. Boð var sent ettir Guttormi.

Hann kom, breyt básin upp og fann ein saksapart niðri í.

Nú fann hann tað, hann vildi finna, helt hann: nú mundi

fara at vera betur. Ettir tað doyði ikki kjá bóndanun. —
Á veginun heim attur kom Guttormur til Itra Skála. Skála-

bóndin spurdi hann um ein stein, ið stóð í hoygarðinun og

var honun til bága: um hann skuldi ikki spreingja steinin.

Guttormur helt, at best var, um hann læt vera. Gjøgnun

trí festi stóð steinurin í friði, og einki var við hann gjørt,

íirr enn fjórði bóndin kom. Hann boraði hol í hann og

royndi at spreingja hann; men bert ein flís fór av. Bóndin

legðist sjúkur bæði á sál og likam og kom aldrig attur firi

seg. Blágrítisgrót er í steininun.

Tá í tíðini 'samlaðust menn víðan úr oyggjunun, bæði

sunnanmenn og norðanmenn, til handils í Havn. Fuglingar

og Sunnbingar sluppu fram um adlar, tí teir høvdu longstan

vegin. Menn komust tá at vera væl kunnugir kvør við annan

og høvdu mangt til gamans, meðan teir lógu í Havn og
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bíðaðu ettir førninginun, ið teir skuldu hava heim attur við

sær frá handlinun. Eitt árið, sum teir vóru samansamlaðir,

lovaði Guttormur í Múla at gera eina treyt og vildi hava

hinar til at leggja nakað undir (lova sær atturíiri) : hann skuldi

fáa ein hana til at bera ein tólvalnastokk. Hinir hildu hetta

vera ómøguligt og løgdu undir. Men bilsnir vóru teir, tá

ið teir sóu hanan koma við tólvalnastokki hangandi á heglu-

nun. Ein framsíggin maður, ið inn kemur, spir, kví teir læa

so. Teir spirja, um hann sær ikki hanan, ið fer við stokki-

nun berandi. Maðurin sigir: »Eru tit blindir? síggja tit ikki,

at tað er eitt hálmstrá, ið hongur ímidlun beinini á honun?«

og spidlir so adla veitslu. »Skomm fái tú komandi!« segði

Guttormur við hann.

Øksi hevði Guttormur altíð innan undir sjóstúkuni, tá ið

hann ferðaðist úti. Øksin hekk í bandi, sum gekk um vinstri

øksl tvørtur undir høgru hond niður á mjødnina høgrumegin,

og skeið var um øksareggina. Bandið var so veikt, at hann

kundi sHta tað í íirsta viðbragdi, um honun tørvaði á at taka

til øksina knapliga. Eina ferð var Guttormur staddur úti á

havi. Við útendarnar vóru menn altíð útgjørdir uppá at fara

til loynikeypskip, tá ið teir vóru á útiróðri; tí tað var nóg

høgligari og betur enn at fara til handils í Havn. Guttormur

biður rógva til eitt skip, sum er í nánd; hann heldur tað

vera loynikeypskip, fer um borð og sær nú íirsta, at tað eru

ránsmenn. Teir vilja sláa ring um hann, men Guttormur

slítur øksarbandið, reiggjar øksina og avhøvdar ein. So

loypur hann í bátin, og adlir til árar. Hinir eru kvikir at

loysa bát og koyra avstað ettir teimun; men best sum teir

eru setstir at rógva, kemur mjørki niður ivir teir, og bátar-

nir skiljast sundur, Tilskilað er, at Guttormur skuldi gera

mjørkan.

Gottormur átti son, sum æt Jóhannes. Hesin sami

Jóhannes var óføra sterkur; hann kodlaði kvørja ár, tá ið

hann var á útiróðri. Eina ferð kom smiður til Múla. Gutt-

ormur bað hann gera hasun fátækadírinun, soni sínun, eina

sterka ár; tí einki helt, sum hann fekk upp í hendurnar.

Smiðurin helt seg til ; Guttormur fekk honun eitt rekatræ og
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bað hann gera eina ár burtur úr (reyðiviður var tað: ster-

kasti viður, ið rekandi kom; hann rotnaði ongantíð). Árin

kom at vera nóg tjúkkari enn vanligt var, og Jóhannes segði^

tá ið hann sá hana, at, var hon gjørd uppá spott, skuldi

hon eisini vera til spott. Hann fór til útróðrar, fekk strang-

an andróður og royndi árina. Ikki fekk hann brotið hana,

men klovnað var hon heilt upp ígjøgnun, tá ið teir komu
attur at landi.

Guttormur helt við konuna, at íiri tær sakir, sum huldu-

fólkið hevði við honun, men ikki kundi fáa framdar, mundi

óskepnan fara at koma attur á tann h'tla, á gólvinun gekk.

Tað var ingsti sonurin, sum æt Guttormur ettir pápanun.

Hin gamli bað hana ikki lata hin Htla fara út um morgnar-

nar fastandi edla knívleysan. Einki leit hin gamli hinun

ingsta til. Ein morgunin var ungi Guttormur farin út íiri dir

fastandi og knívleysur; tá var hann tilvaksin, giftur og átti

bødn. Frá teirri stund var hann horvin. Mong ár ettirsíðani

skuldi ein framsíggin prestur síggja unga Guttorm gangandi

einsamadlan í múlanun. »Der gár et af vore fár!« hevði

hann íiri munni á sær. Presturin var á báti, og Viðingar

førdu hann. Ein á bátinun spurdi, um ungi Guttormur ikki

kundi fáast attur frá huldufólkinun, men prestur svaraði, at

hann var betur óíingin, tí hann var spiltur.

Av teimun, ið ettir gamla Guttorms tíð hava verið bornir

til garðin í Múla, hevur annarkvør itið Guttormur og annar-

kvør Jóhannes. Sagt er, at altíð skuldi onkur vera av gamla

Guttorms slagi, sum hevði nakað fram um onnur fólk, og so

hevur verið.

Sonarsonur gamla Guttorms, ið æt Guttormur ettir hon-

un og var bóndi í Múla, bregðaði nógv til abba sín. Um
hann er frásøgn. — Tað var ein sunnudag, at prestur í Óna-

gerði vildi ikki halda messu, tí Kvannasundsmenn og Múla-

menn kundu ikki koma til Viðareiðis íiri óveðri. Næsta

leygardag var gott veður, og Kvannasundsmenn og Múla-

menn fóru til messu, men tá var prestur ferðarbúgvin (ætlaði

sær at ferðast um gjaldið), og menninir vóru tí at fara burt

attur. Guttormur Múlabóndi og Ólavur í Kvannasundi gingu
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tá inn í Kvannasund. Báðir søgdust at duga meira enn at

ntiata seg. Aðrenn teir skiltust, hoyrdu fólk Guttorm siga:

»Sketta tú íiri eystan ! eg skal sketta hesumegin.* Ødl vikan

gekk, og fagurt veður var, men ikki slappst burtur kjá presti

íiri brimi. So kom leygardagur, og prestur hugsaði um
ferðina. Bátur var kvørjumegin á eiðinun. Fólkið gekk og

válaði og hugdi ettir, stundun íiri eystan og stundun firi

vestan. Ofta síndist kirt, men best sum prestur kom og

vildi fara, so var brim, og einki batti. Við tí skili varð

prestur at vera heima og halda messu. So fingu Guttormur

og Ólavur teirra vilja fram, og síðan slapp prestur avstað,

tá ið hann vildi.

Beinta og Peder Arrheboe.

Beinta, sorinskrivaradóttir úr Havn, var gift við trimun

prestun, kvørjun undan øðrun. Tiltikin var hon til vakur-

leika og dáraði mangan mann ; men var hon eingil uttan, so

var hon tað ikki innan, tí ilt var skapið í henni, og adlir

tríggir menn, ið giftust við henni, fingu óskepnu. Bæði í

moyggjaraldrinun og meðan hon var einkja gekk hon oman
til strandar í Havn, kvørja ferð ið skip var komið niðrifrá,

sum níggjur prestur var væntandi upp við til Føroya, og
stóð so uppskrídd á bakkanun firi prestinun, tá ið hann kom
í land. Á henda hátt varð hon trúlovað við einun presti firi

og øðrun ettir,

Firsti maður, ið hon giftist við, var harri Jónas í Óna-

gerði á Viðareiði, Norðoyaprestur. Ógvuliga ódædl var hon

við húskarlarnar har norðuri. Við tað sama hon kom til

Ónagerðis sum matmóðir, fekk hon teimun eina stóra udlar-

hít at karða burtur úr. Teir søgdu nei, men so bað hon
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tnann sín hjálpa sær. Hann fór til teirra og bað teir gera,

sum hon beyð, íiri hansara skild, um ikki firi hennara. Tá
ið teir komu frá útiróðri, edla kvar teir so høvdu verið,

hevði hon altíð udlarhítina til teirra at karða úr edla koyrdi

teir til rokkin at spinna. So rímdu húskadlarnir, ein firi og

annar ettir. Ikki íingu teir nátturð, um teir ikki veltu ettir

tveimun rossun (so mikið av tøðun, sum tvey ross bóru).

So bara stigu teir upp í leypin — breiddu ikki — og skump-

aðu mold atturivir tøðini, so bøurin kom at liggja kolsvartur,

og tað spretti ikki gras av í mong ár. Grót legði hon á

fatið til teirra, tá ið teir komu av útiróðri og einki høvdu

fiskað. Um eitt, sum rak er, verður tí enn tikið til: Hatta

er sum í Ónagerði, tá ið Beinta var. Ikki vildi hon lova

húskødlun sínun at bróta riggin sundur í íiskinun, sum hon

gav teimun at eta. Ein kona segði eina ferð við teir, at

teir sóu so idla út, og spurdi, um teir brutu ikki riggin

sundur í íiskinun; men teir søgdu nei. Hon legði teimun tá

til ráða at bróta hann sundur í trí, tí so kundi Beinta ikki

vidla íisk attur á beinið. Tá trivnaðust teir. Jónas var

einkjumaður, tá ið hann giftist við Beintu. Tá ið henni tók

at leiðast við hann, tók hon mold úr grøvini kjá íirri konu

hansara og legði undir høvdalagið kjá honun. Tá tók hin

firra konan at ganga attur á prestin, og hann varð óður í

høvdinun. Tá ið hann lá til at doyggja og bað um heitt,

fekk hann kalt, og bað hann um kalt, fekk hann heitt.

Ettir Jónasar deyða varð Beinta trúlovað við Anders

Lemvigh, hjálparpresti á Nesi í Eysturoy, og skjótt kom tað

hagar, at tey skuldu giftast. Beinta var á Nesi í hoybera-

tíðini og tók ettir, at har gekk nógv til í húsinun, tí prestur

var góður maður og gjørdi væl við húsfólkini. Hon hevði

við tað sama at prestinun, at hann dugdi ikki at hava hógv,

og legði til, at øðrvísi skuldi tað vera, tá ið hon kom at vera

matmóðir á Nesi — hon helt seg eiga hann vísan. Men tá

segði prestur, at, læt hon seg so tíðliga í brøkur, var tað

best, at hann beindi hana attur til Havnar. Og so varð;

hoyberamenninir fóru við henni til Havnar, og eingin gifta

kom í lag midlun hennara og Anders Lemvigh.
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Annar maður Beintu var Niels Aagaard, prestur í Vág-

un. Hann var hóvligur maður og veikur og gjørdi henni

oftast ettir vild íiri at fáa frið; men hetta gjørdi hana bara

verri. Ein dagin, sum hon gjørdi seg inn á hann og hann

royndi at halda ímóti, tók hon ein Ijósastaka og sló ettir

honun, men rakti í roykstovubitan, so eitt stikki feyk úr

fótinun á stakanun. Hesin staki varð seinni altarstaki í Mið-

vágskirkju. Eina aðra ferð hevði hon læst seg inni við hon-

un í einun kamari til at buka hann; tá kom húskadlurin,

Kristoíifer, til, breyt didnar, tók hana og koyrdi hana í eina

tvagtunnu. Síðan ræddist Beinta altíð landbukku.

Aldrig tordi harri Niels at liggja nátt í Sandavági, tá ið

hann helt gudstænustu har, men varð altíð at ríða heim í

Jansagerði, prestagarðin í Miðvági, sama kvøldið, tí Beinta

var avindsjúk inn á løgmansdøturnar á Steig og rædd um,

at harri Niels skuldi fáa hug at einikvørjari av teimun, tí tær

vóru sjaldsama vakrar. So hendi tað eina ferð, sum harri

Niels var í Sandavági, at Sandavágsmenn hildu tað ikki vera

ráðuligt kjá honun at fara avstað attur sama kvøld, tí vetrar-

tíð var, niða og hart frost; men hann fór kortini, tí hann

ræddist Beintu. Siður var tá í tíðini, at bæði prestur og

bøndur riðu á hestbaki til og frá kirkju. Flóð var, og

prestur reið uppi undir bakkanun. Tá ið hann var komin

á Miðvágssand, snávaði hesturin á einari hedlu, kadlað Steins-

mørkhedla, niðri undir Eirikstoftun, og prestur breyt beinið.

Tá ið nøkur tíð var umliðin og beinið saman attur runnið,

kom prestur fram attur at sita og hevði beinið liggjandi uppi

á einun stóli. Ein dagin, sum hann so situr, kemur ein hús-

kadlur inn skundisliga og sigir, at ein bátur leggur at landi

niðri á Støð; »hatta er onkur av teimun stóru í Havn«,

heldur hann firi. Beinta loypur upp øðislig, snurrar avstað

og fírir undir stólin, so beinið á prestinun dettur niður á

gólvið og brotnar aðra ferð. Hann var førdur til bartskeran

í Havn, men tá rann beinið ikki saman attur, kolubrandur

kom í, og tað varð harra Nielsi at deyða. Reittur verður

vargur til vea — áðrenn hann doyði, bannsetti hann

Beintu.

16



242

Ettir harra Nielsar deyða hevði Beinta náðinsgarðin,

Kálvalið í Miðvági, men var oftast í Havn kjá mommuni.

Tá ið Peder Arrheboe, nevndur harri Peder (Peer), ið settur

var til at vera prestur í Vágun ettir harra Niels, kom niðri

frá upp til Føroya, stóð hon íiri honun uppskrídd, og við

tað sama rann honun tíðan til hennara. Søgn er, at íirst ið

hann fór vestur í Vágar (hann varð settur ivir um sundið

midlun Norðstreymoyar og Vága), var Beinta við honun frá

sundinun av Fútakletti. Hann vildi fara inn á Steig at vitja

løgmannin, men hon var rædd um, at hann skuldi fáa hug

at einikvørjari av teim vøkru løgmansdøtrunun — eisini var

hon idla kend í Vágun tá sum einkja ettir harra Niels —
og tordi tí ikki at sleppa honun. Tá ið tey komu fram við

Steig, spurdi hann, um hetta var Steig. »Nei«, segði hon.

So komu tey í Jansagerði. Hann spurdi, um hetta var Steig,

Nei, hetta var prestagarðurin. Síðan uppHsti hon firi honun^

at hon vildi ikki hava hann til at fara inn á Steig: tí har

búðu nakrir »lokkufuglar« (hon meinti við løgmansdøt-

úrnar).

Soleiðis gekk Beinta um harra Peder, at hann var giftur

við henni annan veturin ettir tað, at hann var komin til

Føroya. Frá hesari tíð er goymd ein lítil ríma, sum hann

gjørdi um hana:

Min smukke,

min dukke,

min lyst og min del!

min jordiske engel og sødeste sjæll

du háver betaget mit hjærte og alt

med dine gebærder og yndig gestalt.

Dine hænder ere hvide og bløde som uld,

din hals er som perler, dit hár er som guld.

Men so vóru tey gift bæði, kom alt at vera øðrvísi enn

hann hevði hugsað. Hon var ikki góð við hann, sum hann

var við hana, og hevði oftast spott og kvøss orð atturímóti

indisorðun hansara. Eina langa tíð knosaðu tey saman og
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komu alt verri og verri á samt, sum tíðin leið. Ongantíð

unti hon honum frið. Ein dagin, sum tey høvdu deilt, fór

hann út og setti seg á ein heyggj, men við tað sama var

hon attaná og stoytti eina vatnbittu ivir høvdið á honun.

Hann hugsaði, at toran hevði so buldrað í dag, at regnið

mundi fara at koma attaná, segði hann tá við hana. Eina

ferð ið hann hevði at henni, at hon bukaði arbeiðskonurnar,

beit hon hannav: tað var ikki firi hann at leggja seg uppí;

hann kundi væla um sínar skitnu bøkur. Tá hugdi hann at

henni gramliga, tók fast í armin á henni og leiddi hana út.

Síðan veik hon altíð íiri honun.

Arbeiðskonurnar royndu altíð at gera henni tað idla og

honun tað góða, ið tær kundu. Tá ið blóðmørur var kók-

aður, vildi Beinta ongantíð lata tálg í til hansara, men koyrdi

mestan adla tálgina í síni indur. So gjørdi hon merki í

pilsipinnarnar, at hon kundi gera skil ímidhin indrini, kvørji

hansara vóru og kvørji hennara. Men arbeiðskonurnar skiftu

pinnarnar, sum hon hevði merkt, um í blóðmørsindrunun, so

teir komu at standa tvørtur ímóti, sum ætlað var. Hann
fekk tá adlan hin feita blóðmørin og hon hin soltna. Kvussu

bar hetta tiU so feit pilsa til hansara í kvøld? spurdi prestur;

hann var ikki vanur við sKkt. Men Htið var um Beintu : tað

glógvaði ikki í kjá sær, segði hon.

Prestur gekk ofta oman í kirkjuna til at hava frið firi

konu sínari. Eitt kvøldið sendi hon ein húskadl har oman

og fekk honun eitt lak við til at fara í: hann skuldi vera

spøkilsi og ræða harra Peder í kirkjuni. Húskadlurin kemur

sníkjandi inn í kirkjuna og reisist so firi presti í lakinun;

men prestur tekur at lesa upp ivir honun og reka (mána)

hann niður ígjøgnun kirkjugólvið. Húskadlurin rópar, tá ið

hann er komin hálvan vegin niður, og sigir, kvør hann er,

men tá kann prestur ikki fáa hann upp attur og verður at reka

hann heilt niður ígjøgnun undir nístan og pípan frá honun.

Væl lærdur maður var harri Peder og tungusnjadlur,

og har atturat dugdi hann meira enn at mata seg, sum tey

taka til. Ofta heittu tí fólk á hann til at níta sín ganda-

kunst teimun til hjálpar, og góður var hann í ávikun, tá ið

16*
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tað galt slíkt. — Ein bóndi var í Miðvági, sum misti so

nógv úr kjádli sínun. Hetta helt so við í langa tíð, at stolið

varð fra honun; leitað varð ettir tjóvinun, men einki gjørd-

ist: teir kundu ikki koma uppá sporið. So bóðu teir harra

Peder um at hjálpa sær. Ein sunnudag, sum fólk eru í

kirkju, prestur stendur á prædikastólinun — útvaldur pre-

dikantari skuldi hann vera — og hevur endað prædikuna

við evangeliinun, sum siður var tá, starir hann út í kirkjuna

nakað leingi og sigir í endanun: »Tyv, jeg ser dig, og jeg

kender dig, og Gud kender dig.« So tekur hann aitarbók-

ina, ið liggur á prædikastólinun, slær hana tvørtur um høvdið

á sær og sigir í tí at hann sveiggjar hana: »Ret nu tager

jeg min alterbog og slár den for din pande.« Men í tí at

hann læt, sum hann slerdi altarbókina út í kirkjuna, smadl

ein maður, ið inni var, niður. Tá var tjóvurin vísur.

Harri Peder var ræðuliga snarsintur maður. Hann fadl

í eina sjúku, sum gjørdi hann heilavidlan eina tíð, og tó at

hann kom attur íiri seg, var tað ikki øðrvísi enn, at sjúican

vitjaði attur á hann við kvørt, so hann var ørur í høvdinun,

meðan hon stóð við.

Harri Peder og bóndin á Riggi í Miðvági, Jógvan Ras-

mussen, kadlaður Prest-Jógvan, vóru óvinir. Teir vóru

komnir til ilnar um eina heimakúgv kjá Rigsbóndanun, sum
hevði slitið tjóðrið og tradkaði bøin niður kjá presti ; íiri hetta

gjørdi prestur seg inn á bóndan og gav honun grov orð.

So var einki meira burtur úr hesun, men seinni brustu báðir

saman attur, og tá kom at vera verri. Við hesun bar so

til. Beinta var oyðslusom og ofta í neyð firi pengar. Nu
átti harri Peder eini skóspenni av silvuri; tey tók hon og

seldi í loynd til ein mann við Kirkjar (bílingur í Miðvági).

Hesin maður seldi tey uppattur til Jógvan bónda á Riggi.

Prestur saknaði silvurspennini og spurdi Beintu ettir teimun,

men hon duldi firi, kvat hon hevði gjørt, og segði, at tey

máttu vera stolin. So ein dagin sá harri Peder Jógvan
ganga við hesun skóspennun sínun og østist so upp, at hann

leyp í hann við tí alt í einun, tvíggjaði hann út og kadlaði

hann tjóv. Bóndin hótti at presti og trúaði við søksmáli,
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um hann ikki bað um íirigeving íiri tey orð, hann hevði haft

frammi. Síðan var prestur tríggjar ferðir á veg niðan á

Rigg til at royna at koma til sams við bóndan, men kvørja

ferð spottaði Beinta hann, so hann helt av. Triðju ferð var

prestur komin á Liðastein — hevði latið seg í prestakjólan —
tá ið Beinta rópaði ettir honun, at hon helt tað vera van-

virðiligt firi ein prest at fara at biðja ein bóndaflók um sátt

og semju : hann skuldi heldur drukkið sær eina fløsku av brenni-

víni og so tikið øksi í hond og brotið didnar upp kjá Jógv-

ani. Øði kom í prestin ; hann vendi attur, drakk seg fudlan,

fór so við øksi niðan á Rigg, breyt didnar kjá Jógvani og

kadlaði hann upp attur tjóv. Tá tók bóndin søgsmál upp,

men legðist á sóttarsong og doyði, áðrenn sakin var endað.

Tá ið hann lá til at doyggja, fóru tríggir menn til prestin

og vildu fáa at vita, kvønn vegin bóndin fór: til himiríkis

edla til helvitis, tí hann var so dáttliga deyður. Prestur

segði, at hann var ikki deyður: teir vildu bara narra seg.

So fóru teir heim attur og eina løtu ettir oman attur til

prestin. Sum teir standa og tosa við hann, slær hann hend-

urnar saman og sigir: »Ret nu for han til helvede.« Tá
høvdu menninir lagt bóndan í kistu, áðrenn teir fóru, og tá

ið teir komu heim attur, lá hann kvaldur í kistuni — hann

hevði ikki verið uttan skindeyður. Harri Peder helt Hktaluna

ettir Rigsbóndan, og hevði hann ovtalað seg firr, so bar av

nú. Firstu orð, ið hann segði, í tí at hann steig fram á grøv-

ina, vóru: »Nu træder jeg pá en tyvegrav. « Síðan kastaði

hann jørð á og segði: »En tyv levede du, en tyv døde du,

en tyv skal du igen opstá « Men einkja Jógvans svímaði,

sum hon stóð, og varð síðan leidd heim.

Peder Arrheboe var firi sín ósámiliga atburð dømdur

frá embætinun av einun próstarætti. Tó varð hann sitandi

í prestagarðinun Jansagerði í hálvt annað ár ettir henda dóm,

og meðan noyddist ettirmaður hansara, Suurland, at halda

til í einun húsi á Riggi. Síðan varð harri Peder í níggjun

próstarættsdómi dømdur til at flita av garði og burtur úr

bigdini. Beinta og hann fluttu tá bæði til Sandavágs og

livdu har teirra síðstu tíð í einari smáttu, í Haraldsstovu
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kadlab. Men ikki varð hann mettur minni maður ettir tað,

at hann hevði mist kappa og kraga. Hann hjálpti nú enn

meira enn íirr teimun, ið sóktu ráð kjá honun móti huldu-

fólki og gandi, og ikki hildu fólk tað gretta, at hann útinti

kvat ið hann tók uppá seg at gera í sHkun søkun.

Um Kristoffer í Húsi — hin sami, ið var húskadlur eina

tíð kjá harra Niels og koyrdi Beintu í tvagtunnuna — er

frásøgn goymd, kvussi harri Peder hjálpti honun til at fáa

frið firi einari huldukonu. — Kristoffer var íirst húskadlur

kjá Magnus bónda í Bø (í Vágun). Ein huldukona tók at

ganga til hansara har, og so idla royndur var hann av henni

umsíðir, at hann varð at ríma úr Bø. Hann fór til Miðvágs,

giftist og búsettist í Húsi, og síðan varð hann nevndur Kri-

stoffer í Húsi. Hann var fluttmaður kjá Peder Arrheboe

presti til Bíggjar. Eina ferð, ið teir vóru farnir til Bíggjar,

bað prestur hann liggja nátt við sær har, tí ringt veður var

og seint á degi; men Kristoffer segði, at hann vildi ikki.

Prestur tók at spirja hann, kví hann kundi ikki vera, og

Kristoffer uppHsti tá íiri honun, at hann fekk ikki frið í Bø

firi einari huldukonu. Prestur segði, at, var tað einki annað

enn tað, skuldi hann vita at hjálpa honun, og bað hann

liggja. Síðan beyð hann, at alt skuldi fara tíðliga til songar.

Kristoffer svav í roykstovuni, og Ijós brann; prestur fór til

hansara og var kjá honun eina løtu, legði so hanskar sínar

uppá bitan mitt í roykstovuni og gekk síðan uttar. Eina

góða løtu ettir hoyrir Kristoffer huldukonuna koma; hon

letur hurðina upp, men sleppur ikki longur inn enn á hálvt

gólvið undir bitan, har sum hanskarnir liggja, melur imsar

vegir og fer so avstað attur. TíðHga á morgni kom prestur

at hitta Kristoffer og spurdi, kvussu gingist hevði í nátt.

»Væl,« segði Kristoffer; »hon kom, men ikki longur enn

undir bitan; har gekk hon og strevaðist og rímdi so.« »Tað

hugsaði eg,« segði prestur ; »um tú hevði sagt øðrvísi,

hevði tú logið.« Síðan hevði Kristoffer frið íiri huldukonuni,

kvørja ferð hann var í Bø; men nú tók hon at ganga heim

til hansara í Miðvági, kvaðna verri enn í Bø, so nú batti

reint ikki. Kristoffer bað hana fara frá sær, men huldukonan
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segði, at tað mátti verið annað ráðið kjá honun at haft

seg til konu: hon var mætari kona enn Steinsetra hansara

(steinar høvdu tey íirr til padlar á sita á við grúgvuna; tí

kadlaði huldan konu Kristofíers Steinsetruna). »Nei,« segði

Kristoffer; »Steinsetran er eitt guds badn, men tú ert eitt

fanans badn.« So Kristoffer attur til prestin at kæra sína

neyð. Prestur spir hann, kví hann fer ikki attur til Bíggjar

til Magnus bónda at vera. »Nei, mætur,« sigir Kristoffer

(»mætur« var eitt tiltak hansara); »kjá Magnusi í Bø kann

eg ikki vera, tí hann hevur tvey høvd.« Hann var ein

ríggjuskøltur, meinti Kristoffer. Prestur spurdi tá, kví hann

var ikki komin firr. Tað var komið nakað Htið ímidlun

Beintu og hann, segði Kristoffer : hann hevði koyrt hana í eina

tvagtunnu eina ferð, ið hon bukaði hin firra mann sín, harra Niels.

Prestur legði honun tað ráð at skifta búgv, og Kristoffer

ílutti so til Velbastaðar í Suðurstreymoy. Har var hann

eina tíð, men so var Hka gaUð attur: huldukonan var ettir

honun har eisini. Kristoffer sá sær eingi onnur ráð enn at fara

við bát attur í Vágar og søkja hjálp kjá presti triðju ferð;

tó gjørdi hann tað treyður, tí hann hevði gjørt seg idla

kendan við Beintu. Hann legði at landi í Sandavági, tí tá

var harri Peder settur frá embætinun og farin til Sandavágs

at búgva. Báðir sótu inni í roykstovuni einsamadUr um
kvøldið. Prestur bað tá Kristoffer fara í songina. Út ímóti

Hsing kom huldukonan, men prestur gav henni mótitøku,

sveigaði við keppinun og rak hana út, íirst gjøgnun royk-

stovudidnar, so gjøgnun túnið oman ettir sandinun, attur

øvuta adian vegin út í Kvítagrót inni í Giljun (á veginun til

Miðvágs) — hann vildi ildci møta útróðrarmonnunun —
og tók so at reka hana niður undir við lestri so smátt og

smátt. Tá ið høvdið stóð javnt við sandin, setti hann hælin

á og skrivaði við stavinun omanivir henni. Útróðrarmenn-

inir fóru og sóu huldubát Hggja undir Hólki við teimun átta

monnunun, sum høvdu róð við huldukonuni. Síðan forbeyð

prestur kvørjun manni at fara norður á sandin, firr enn flóðin

hevði verið uppi ivir attur, og aldrig vóru boð betur hiidin

enn hesi. So fór prestur attur í songina til Kristoffers og
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rak ónda ond út úr honun; djarvastu fólk í Sandavági, sum

kagaðu, sóu nakað fara upp ígjøgnun Ijóaran. Tá fekk Kri-

stoffer frið.

Um henda sama Kristoffer í Húsi er tann frásøgn, at

hann hevði so ónatúrliga sterkt mál, at eingin maður í Før-

oyun tá hevði sh'kt mál. Eina ferð — hetta var, áðrenn

hann fór til Velbastaðar at búgva — gekk hann til Oyra-

gjáar (á eystursíðuni á Vágoynni ivir av Streymoyarland-

inun) og rópaði grindaboð tvørtur um sundið so hart, at

tey hoyrdu hann skiluliga fram íiri kvødnina á Heygun í

Vesttnanna; har stóðu tvær arbeiðskonur og mólu. Onnur

arbeiðskonan slepti kvodnini og segði: >Hatta er Kristoífer

í Húsi, ið rópar.« Aðrir menn breiddu til tekn, men Kri-

stoffer bara rópaði. Hann gekk á fjadl í Miðvágshagan, sum

lá tætt upp til hagan kjá Magnusi í Bø, og rópaði so hart^

at seyðurin kjá Magnusi rímdi av haganun. Ettir tað fekk

hann tvey lomb av Magnusi íiri, at hann skuldi vera minni

harðmæltur. Kristoffer var nakað undarliga sintur maður.

Ikki tordi nakar at nevna »longu« (fiskin) íiri honun; so vildi

hann drepa (hann var sjálvur eyknevndur »longa« av tí, at

hann var so langur). Hann gekk til Havnar at keypa firi

fólk, og ikki svitaðist tað, at hann útrættaði tey ørindi, i5

hann var biðin um at bera fram; men vildi nakar minna

hann uppá attur okkurt, sum firr hevði verið orðað við hann^

so bar Kristoffer ikki boðini fram, tí ikki dámti honun, at

nakað varð sagt við hann meira enn eina ferð. Eitt lítið

gerði — sátulendi — í Miðvági nevnist enn »Kristoffers

trøð« ettir honun; »Kristoffers krógv* er ímidlun Miðvágs

og tað stóra vatnið.

Ofta varð heitt á harra Peder Arrheboe til at hjálpa

ímóti trødlskapi og gandi, edla kvar ið slíkur ófriður var á

ferð, at einki gjørdist uttan at hava gand til verju.

Eina ferð var eitt skip (Fransur skuldi tað vera) komið

at flóta vesturi í Vágahavinun og flaggaði ettir leiðvísara.

Páskaaftan var tað, dírdarveður og kvør fjol á sjógv. Nóls-

ingar, Kirkjubømenn og Velbastaðmenn hildu tað vera eitt

loynikeypskip og fóru til tað við fiski at avreiða. Nóls-
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ingar vóru firstir; tá ið adlur fiskur teirra var drigin upp á

skipið, tóku skipmenninir bát teirra og høgdu hann sundur

til brenni. Ein Htlan, vánaligan bát, sum teir høvdu tikið í

Suðuroy, góvu teir Nólsingun í staðin og sleptu teimun so

avstað. So komu Norðheygabrøðurnir á Velbastað. Ein maður

á Velbastaðbátinun, nevndur Jóhannes, vildi so fegin fara til

skipið og øvundaði Nólsingar: tí har mundu teir fáa bæði

vín at drekka og sukur at bíta, segði hann við hinar bát-

menninar. Endin var, at teir løgdu til skipið, tó at formaður-

in helt Htið um tað, av tí at hann grunaði, at tað mundi vera

eitt ófriðarskip. Tog varð kastað niður til teirra, og teir

vóru drignir upp á skipið. Nú sigir skiparin við teir, at annað-

kvørt skulu teir fáa honun havn til ímorgins, edla skulu teir

adlir vera hongdir við ráarnakkan. »Drekk nú vín og suk-

ur!« sigir formaðurin á bátinun við Jóhannes. So teir attur

í bátin, gera hann fastan í skipið og rógva tað inn. Teir

sjabba so, at teir náa útlúgvaðir inn á Sandavág (sum var

næsta havnin) páskamorgun, rætt sum fólk var uppi. Sum
teir ganga niður at húsun, møta teir løgmanninun. >Hetta

eru einir páskagestir, ið tit hava ført mær ímorgun,« sigir

hann. »Mangur dansar og dansar av neyðun,« sigir Jóhannes.

Skiparin legði ást á eina dóttur løgmansins, ið var so

fráskila vøkur, og svór, at hann fór ikki avstað attur, firr enn

hann hevði hana í skipinun. Pápin hevði tá stóra neyð við

at fáa hana burturbeinda, so skipmenninir skuldu ikki fáa

fatur á'henni, tí skiparin hevði sett menn út til at fanga hana.

Hon var latin í mannfólkaklæði, til tess at skipmenninir skuldu

ikki kenna hana. í ein torvlut varð hon laðað inn, meðan

leitað varð ettir henni, og síðan fóru menn við henni til Sør-

vágs. Ein Fransur, ið møtti teimun, helt seg kenna hana,

men læt seg ikki upp. Skiparin var fúkandi óður, tá ið hann

frætti, at løgmaður krógvaði dóttrina firi honun, og hevði

hóttur frammi, at hann vildi seta eld á adlan Sandavág, um
hon varð ikki beind til hansara við tað sama. Hann sendi

tveir bátar í land av skipinun ; annar var fudlur av brúdleyps-

drekka, sum til skuldi vera tikið, um løgmaður samtikti; í

øðrun vóru tjørutunnur, sum nítast skuldu til at seta eld á
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Sandavágsbigd við, um løgmaður vildi ikki geva seg undir.

í sínari neyð sendi løgmaður boð til Miðvágs ettir Peder

Arrheboe presti at koma honun til hjálpar. Hann kom við

tað sama^ fór beinan vegin oman á sandin og rislaði nakrar

bókstavir harí við stavi sínun. So tók hann upp í lúkuna

av sandi, har sum hann hevði skrivað, og sletti út á sjógv.

Tá reis glaða og alda av sandinun út ettir, so Fransurin varð

at kappa og rak til havs. Síðan spurdist einki attur til

hansara. Men Sandavágsmenn hildu sær at teiti við tí góða

brúdleypsdrekka.

Ettir tað at harri Peder var settur írá embætinun, kom
ein stór grind í Skálafjørð í Eysturoy, men tó at Skála-

botnur tá var eitt tiltikið grindapláss, kvar ið grind varð

hildin vís at doyggja, vildi tað ikki bera til at fáa hesa

grindina rikna inn í botn og dripna. Fólk hildu fananskap

vera uppi í grindini; eitt var, sum hevði botn íiri eygunun,

og tá ið tað kavaði, klappaði hesin botnur so hart í sjógvin

;

av tí kadlaði tey tað Klappus. Skálamenn fóru vestur í

Vágar til at biðja Peder Arrheboe leggja sær ráð, kvussu

teir skuldu fáa grindina dripna, og lovaðu honun størsta

kvalin atturfiri. Har atturat skrivaði landfútin sjálvur bræv

til hansara og bað hann koma grindamonnunun til hjálpar, um
hann visti nakað ráð til at reka henda devulskap burtur, sum
forðaði grindini. Harri Peder kom, skrivaði nøkur orð uppá

ein pappírslepa og bað eina bátsskipan fara við honun og

floyta hann á sjógvin uttanfiri grindina. Grindin doyði, men
Eystringar tveittu presti bert ein leittur og ikki størsta

kvalin, sum teir høvdu lovað. Tá lovaði harri Peder, at

grind skuldi ikki doyggja attur í Skálafirði, og so varð.

Næstu ferð, ið grind kom í Skálafjørð, doyði einans kvalur.

»Nu dræbe de grind udi Skálebund udi Østersø, men de fá

ikke mere end den mindste«, segði harri Peder.

í Haraldsstovu í Sandavági livdi Peder Arrheboe edla

»gamli prestur,« sum hann nevnist eisini, síni síðstu ár ettir

tað, at hann var dømdur frá kjólanun. Har í Sandavági

fekkst hann við at rógva út og fann eitt mið, sum rópast

»Prestmið« ettir honun; tað er ímidlun Klovnings og Prest-
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tanga, ein fjórðing frá landi. Løgnnaður hevði sæð hann

ganga burtur í haga til torvlutirnar og heinta sær torv-

konglar upp, tóktist sind í honun og tók hann til lærara kjá

bødnun sínun. Fleiri lærisveinar gingu til harra Peders í

Sandavági og ítastur av teimun Bartals-Jákup ; men Beinta

fjónaði teir og stoyttu vatnbittur ivir teir, tá ið teir komu
til hansara. Ikki kom harri Peder at h'ða neyð í Sandavági.

Trí kúfóður og tjúgu seyðir fekk hann, so leingi hann livdi,

av ettirmanninun í Jansagerði. Eisini fekk hann gávuseyðir

frá imsun monnun og tíggjund av tveimun bátun í Sanda-

vági; løgmansbáturin var annur.

Ofta komu fólk ferðandi langan veg til at síggja »av-

setta prest.« Ein dagin, sum harri Peder gekk niðri á sand-

inun, kom ein ókunnigur maður, ið níkomin var til bigdina,

til hansara og bað hann vísa sær á avsetta prest. Hesin

maður hevði ikki sæð harra Peder firr og kendi hann tí ikki.

Harri Peder lovaði tað ; tó hevði hann eitt Htið ørindi at fara

first, segði hann, men skuldi koma attur við tað sama. Hin

fremmandi gekk attur og fram niðri á sandinun og bíðaði

eina langa tíð; men eingin prestur kom attur. Tá í end-

anun grunaði hann, at hetta mundi hava verið Peder Arrhe-

boe sjálvur, ið hann hevði talað við.

Um Beintu er enn at siga, at, meðan hon búði í Sanda-

vági, gekk hon ofta bigda midlun við einun posa til at biðja

sær upp í. Eina ferð kom hon til Lamba í Eysturoy og

bað Lambamatmóðurina geva sær upp í eina tægu av kodni.

Lambamatmóðirin helt, at tað var ikki firi hana at biðja kodn,

men læt hana tó fáa. — Síðstu orð Beintu, tá ið hon lá á

sóttarsong, vóru: »Svartakodn og kvítakodn.*

Harri Peder livdi Beintu av í nøkur ár. Einsamadlur

var hann tá í húsi á gamals aldri eina tíð, og tá ið hann

varð spurdur, kvussu hann hjálptist einsamadlur, svaraði

hann: »Troldene bære mig vandet; selv má jeg »knue«, og

selv má jeg bære min aske.« Eitt klænt hol var í veggja-

brostinun, sum hann slepti trødlunun út ígjøgnun, tá ið hann

vildi hava tey avstað; »hu!« læt í teimun, tá ið tey fóru

ígjøgnun holið — so trongt var tað. Inn komu tey altíð til
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hansara ígjøgnun didnar. Sjálvur gekk hann við didluni og

bað neytakoni»rnar mjólka kúgv sínari. »Hvo vil have mig

den farlige dille.?« spurdi hann.

Tá ið harri Peder lá á sóttarsong, vóru tey fleiri, ið

vildu sleppa at vaka uppivir honun, men hann vildi ikki

lova teimun. »De mænd i hvide klæder váge over mig,«

segði hann — morgunin ettir lá hann deyður.

Ævintyr.

Risabrúdleypið.

Eina ferð var tað ein bóndi (tilskilað er, at tað skuldi

vera í Noreg); hann átti ein son, sum æt Tóri, og so átti

hann trí hundrað seyðir gangandi í dalinun. Ein dagin sendi

hin gamli son sín út til at higgja ettir seyðinun. Tá ið Tóri

kom í dalin, legðist mjørkin so tjúkkur, at hann viltist. Tá
ið mjørkin tók at fleyra í, hitti hann eina frálíka vakra gentu;

hann kisti hana; hon var so søt, at »av vørrun vætti vín«,

og hann fekk sterkt indi til hennara. So tjúknaði mjørkin

attur; hann køvdi rættuliga av, og so misti Tóri gentuna

burtur. Tá ið tinti í attur, sá hann ein stóran risa koma
gangandi ímóti sær (sagt er, at risarnir skuldu kunna gera

mjørka og taka hann burtur attur eisini). Risin spurdi hann,

um hann onga gentu hevði hitt her i dalinun. Jú, tað hevði

hann. »Fjør mítt! tað var dóttir mín.« »Nei, tað ber ikki

til,« segði drongurin, »hon var vakrari enn so; ein slíkur

skeggjatussi sum tú kann ikki vera pápi at henni; mætari

maður má tað vera.« »Fjør mítt! vilt tú ikki hava hana til

konu.?« spurdi risin. »Jú, tað vil eg fegin,« segði drongurin.

Ja, so vildi hann fara attur í hedli sítt at gera til brúdleyps,
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segði risin og bað drongin fara heim og bjóða so miklun

fólki, sum hann vildi, í brúdleypið; um hann so beyð trí-

hundrað, var tað sær Hka kært, men Nodnagesti og hundi

hansara Hálvahala (edla Snata) skuldi hann ikki á nakran hátt

dirva seg til at bjóða.

Tá ið drongurin kom heim, spurdi pápin hann ettir

seyðinun, og Tóri segði frá ødlun, sum tilborist hevði. Pápin

legði tá soninun til ráðs, at hann skuldi ongun øðrun bjóða

í brúdleypið uttan teimun báðun, Gesti og hundinun, tí alt

var uppá svik, sum risin hevði sagt, helt hann: har mundi

einki gott fara at vera burtur úr. Sonurin gjørdi, sum pápin

bað, og so fara teir avstað fíra í flokki: pápi og sonur,

Gestur og Hálvihali. Nú ið teir koma í risahedlið, er risin

— Kolbein æt hann — burtur og bara gentan og risa-

mamman heima. Hin gamla kedlingin — Skinnherjan kadl-

aðist hon, men risin var vanur at rópa hana Skrukku sína

— Vfir øðilig at síggja, bæði rukkut og skrukkut, og hevði

kløur íiri neglur. Hon gekk og stákaðist og bar eina óføra

rúgvu av oksakjøti í pottarnar at kóka. Har vóru bæði

oksar og neyt dripin,sum ein og kvør kann ætla. Teir set-

ast niður og spirja ettir Kolbeini risa. »Hann er úti at bjóða

hinun risunun í brúdleyp, men kemur skjótt attur,« sigir

hin gamla og vendir kjøtið í pottinun við klón sínun. Tað

líður ikki langt um, so kemur Kolbein og hevur tíggju risar

heim við sær. Hann heilsar faðiri og soni bh'dliga. Nodna-

gestur situr uttar við dir; risin skjítur eyga at honun og

spir, kvør hatta er. Hetta var bara ein spælumaður, segði

brúðgómurin. Einki dámar hetta risanun — hann man kenna.

Adlir setast niður og eru ógvuliga fáligir; teir gruna, kvørjir

hesir báðir ókunnugu gestirnir eru; nú verður tað harvið.

Risarnir fara at breggja saman, og Kolbein ber uppá mál,

um hin gamli Glimrageiri ikki man fara at koma til hesa

veitslu við. Glimrageiri var sterkastur og ítastur av ødlun

risunun, so tað hevði verið góð hjálp í honun, um nakar

ófriður var á ferð. Sum teir sita og tosa og leingjast ettir

Glimrageira, kemur buldur í; hedHð tekur at skakast og

beinkirnir at svigta undir teimun: eitt skorast og troðkast í
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durunun — tað er Glimragetri, ið kemur ; trongt er kjá honun

at sleppa inn. Hann setst uttar við dir; Kolbein fer til

hansara og biður hann vera vælkomnan. Nú eru risarnir so

fróðir og móðmiklir og halda alt vita væl við, Hin gamla

Skinnherjan borðreiðir við oksakjøti og seyðakjøti. Alt liðið

setst til borðs: teir tólv risarnir øðrumegin og hini íimm:

brúðurin, brúðgómurin, pápi brúðgómsins, Nodnagestur og

hundurin HálvihaU hinumegin. Atið er óført á risunun: ikki

trítur heldur maturin. Kolbein skeinkir teimun sterkar drikkir:

øl, sum hann sjálvur hevur briggjað, og tað man sláa í

høvdið. Teir drekka hugaliga, og alt veksur kætin; »sum

brim fedlur í urð«, so skramblar í bróstunun á risunun, tá i5

teir drekka. Tá ið teir eru lidnir at eta, spir Kolbein hinar,

kvat teir skulu hava sær til spæls : skulu teir sláa ein dans

upp edla fara at kasta knútur.? Teir spirja Gest og Tóray

kvat teir helst vilja. Tað ið teimun sjálvun best Hkar, siga

Gestur og Tóri. Tá sigir Glámur risi: >Køstun vær knútur!*

So velja teir henda leik (ætlanin er at drepa Gest). Glámur

tekur eina knútu, kastar og ætlar á Nodnagest. Óføra sterkir

eru risarnir og beinraknir eisini; men Nodnagestur er tó fim-

ari: hann loftar knútuni, fírar attur og rakar Glám, so eygað

liggur úti á kjálkanun. Glámur sker í eitt gadlróp; verkurin

er so stórur, at hann dansar upp um hedlið av øði, og hinir

mega halda honun. Sámur risi tekur eina knútu og ripar á

Nodnagest. Gestur loftar henni, ripar attur á Sám og rakar

á kjálkabeinið so fast, at tað fer sundur. Risin sker í eitt

geyl, so tað snjedlir ettir í; hann er so vindandi óður.

Gapur risi tekur eina knútu og skal rípa til Gest, men nú

rópar Kolbein risi: »Hetta er óstortligur leikur! best er at

geva uppat, áðrenn fleiri fáa mein.« Sum kvøldið Hður,

rennur øHð av attur risunun; teir iinka og svøvnur kemur á

teir. Teir sovna brátt adHr uttan Glámur og Sámur, sum
eru so idla viðfarnir; men í endanun sovna teir báðir við.

Nodnagestur og HálvihaH, brúðgómurin, pápi hansara og brúð-

urin, sum eru í einun øðrun kamari, Hggja ødl og vaka. Gestur

sigir við hini, at, tá ið neistarnir fara at fúka um hedHð, tá

skulu tey ríma; risarnir róta so idla, tá ið teir sova fast, og
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tá fúka neistar úr gronun teirra. Tá ið rakað er umliðið,

sigir Gestur. at nú er best, tey fara upp ; ikki er ráðuligt at

liggja longur. Tey lata seg í sum skjótast og fara avstað

til gongu, brúðurin við. Gestur filgir teimun væl á leið, men
sigir so, at hann noyðist at venda attur, tí hann hevur eitt

ørindi ettir í hedlinun. Tá ið hann kemur inn attur til risarnar,

liggja adlir enn í fasta svøvni; rotini eru ófør á teimun:

tað dinur í hedlinun, og neistar fúka úr gronun teirra. Gest-

ur tekur eitt svørð niður av bróstinun og fer at mirða teir,.

ein íiri og annan ettir. Summir doyggja við tað sama; men
aðrir, sum ikki doyggja so knappliga, skera í gadlróp ; teir,

ið ettir eru, vakna, og nú er ein grøtiligur larmur í hedlinun.

Nodnagestur flír í bræði. Kolbein, sum ettir Hvir, rópar á

hinar og biður teir søkja fast ettir teimun, ið flídd eru; hann

geylar á imsar, men eingin svarar attur uttan Glimrageiri —
alt hitt er deytt. Níggju risar eru dripnir, og bert tríggir

liva ettir umframt kedlingina : Kolbein sjálvur, Glimrageiri og

Gapur. Kolbein rópar á Skinnherjuna : »Fjør mítt! gamla

Skrukka mín! far upp og lat teg í bjadnarhúðina ; halt so

til fjals upp í hamrarnar og rapa grót oman á teir; vær
skulun fara í neðra ettir teimun.« Nodnagestur hevur skjótt

fingið brúðfólkini attur; hann biður tey skunda sær tað dír-

asta, tey orka: tí nú koma risarnir. Tað er alt í senn, so

hoyra tey dunið attanfiri seg; tey h'ta attur um seg — øði-

ligt er at síggja risarnar; tað spruttar upp úr jørðini, og
spruttið stendur heilt upp um høvdini á teimun, sum teir

renna. Nodnagestur biður nú síni fólk manna seg sundur at

halda ímóti; hann skipar firi, at brúðgómurin skal fara ímóti

Kolbeini, pápi brúðgómsins ímóti Gapuri; sjálvur vil hann

fara ímóti Glimrageira. Tað er alt í senn, at risarnir koma
og teir bresta saman í bardagar. Kjá verfaðirinun og hans-

ara risa stendur nakað á jøvnun føti — óført er risamegið,

men bulvirkisligt og klumbrut er slagið, so hin fær við fim-

leika og brøgdun sínun risan undir seg og h'við av honun.

Idla stendur til kjá brúðgóminun; hann fer at lúgvast.

Nodnagestur fær í endanun Glimrageira undir seg og krivur

hann. Tá ið Gestur reisist og higgur um seg, er brúðgóm-
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urin dottin, og Kolbein skal drepa hann. Gestur loypur

honun til hjálpar og drepur risan. Nú fer grót at skrambla

í fjødlunun uppi í erva; tað er hin gamla Skrukkan, sum

stendur á einun høgun hamri og roytir grót oman ivir teir.

Gestur beitir hund sín Hálvahala niðan í fjadlið ímóti henni.

Ein stíggjur er at sleppa ettir kjá honun upp á hamarin.

Hon rapar grót oman í heilun, men Hálvihali leggur ikki

lag í; hann skákar og smígur ímidlun, sneiðir og snirrar

undan grótinun imsar vegir. Alt nærkast hann kedlingini;

hon sær, tað batar ikki at blaka grót, og ger seg tii at

taka hundin í stíginun. Nú er Hálvihali uppi ígjøgnun, og

bæði møtast. Hon rættir klødnar fram at taka hundin; men
hann loypur beint á hana, trívur í fótamørin við kjaftinun

og skræðir búkin burtur úr henni. Tá ið Gestur kemur

niðan, liggur hon deyð og gapar; adlur innvølurin er lopin

út úr. So fara tey ødl attur í risahedlið og taka so mikið

av dírgripun, sum tey orka at dragsa, bæði gudl og silvur,

og bera heim til bóndan. Bóndin takkar Nodnagesti og

gevur honun góða løn íiri alt tað, ið hann hevur avrikað.

Brúður og brúðgómur giftast nú á rættan hátt, og brúdleyp

verður hildið upp attur kjá bóndanun. Síðan er einki at

siga frá teimun.
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Einars ríma.

1-
i

Hósis dóttir Kjartani unti,
i

hovdu tað menn við orði ;

'

tað untist honum ein væn-
ari moy

|

nú í Trándheim norður. '

2.

Hósis dóttir Kjartani unti,
i

mongum illa tókti;

tað untist honum ein væn-
ari moy,

frú Marita, kongsins dóttir.
;

3.

Eina veit eg rímuna,
vil eg fyri tær greina;

Ólavur kongur í Tránd-
heiml, 1

so raskar hevir kann l

sveinar.

4.

Kongurin hevir ein ungan
mann,

Einar nevni eg hann;
vænur er hann og vokstur-

ligur,

væl á bogan kann.

5.

Kongurin situr yvir breið-

um borði,

sólin brandar víða;

talar hann til Einar unga:
»Tú skalt á skógvar ríða.«

6.

Kongur gekk í borgarsal,

hann sá eftir sævarbylgju:

»Eg skal fáa tær fimtan
hundrað

við tær í frið at fylgja.«

7.

Ríða teir eftir Áskóg norður.
man meg rætt um minna;
tá ið teir komu undir

Dovrafjoll,

tá tók tann dagur at dimma.

8.

Ríða teir eftir Áskóg norður
við so mikið veldi;

tá ið teir komu undir
Dovrafjoll,

tá tók tann dagur at kvolda.

9.

Allir stóðu kongsins menn,
teir tóktust komnir í vanda

;

líta teir seg til høgru lið,

tá sóu teir risan standa.

10.

Risin so til orða tekur,

tóktist hava kent:

»Hoyr tað, reystur Einar
ungi,

hvor hevlr teg higar sent?«

11.

Tá svaraði Einar ungi,

hann kvaðst ikki longur
tiga

:

»01avur kongur í Tránd-
heimi,

hannhevirsent meg higar.«

17
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12.

»Hevir hann teg higar sent

at standa í stórum vanda,
eg eigi jðrð og aldanskógv;
hetta vil eg behalda.

13.

Hevir hann teg higar sent

at standa í stóruni váða,

eg eigi jórð og aldanskógv;
hesum vil eg ráða.«

14.

Risin so til orða tekur,

frá man frættast víða

:

»Her skulu tit, kongsins
nienn,

í sama stað mær bíða.«

15.

Tað var hesin grimmi risi

við teirri somu ferð,

hann gekk seg í hellið inn

at søkja sær skjóld og svorð.

16.

Risin kom av helli út,

er mær ei á tí hól

:

niður feldi hann fimtan
hundrað,

áðrenn upp rann sól.

17.

Niður feldi hann fimtan
hundrað,

eingin vann honum mein;
eftir ríður á grønum voUi
Einar kempan ein.

18.

Einar ríður á grønum volli,

kinn ber hann so baldan;

frætti tað Kristin, kongsins
dóttir.

»Undan skal eg ikki halda.«

19.

Einar ríður á grønum volli,

blóðið upp til kníggja

;

frætti tað Kristin, kongsins
dóttir.

»Undan skal eg ikki flýggja.«

20.

Einar ríður á grønum volli

við svórð og brynju blá,

síðan helt móti risanum

;

tað gingu kostir á.

21.

Einar reiggjar svorðið hátt,

um enn tit vilja trúgva

;

síðan ætlaði hann risanum
hovur og hjálm at klúgva.

22.

Einar reiggjar svorðið hátt,

tað var alt so fast;

tað í\oyg so burt avrisans
hjálmi,

tað sundur um miðju brast.

23.

Einar legði svorðið til,

slíkt vóru mikil undur

;

tað fleyg so burt av risans

hjálmi,

tað brast um miðjusundur.

24.

Einar ríður á grønum volli,

haun lítur niður for seg:

»Ólavur kongur í Tránd-
heimi,

iUa sveik tú meg.«

25.

Einar stendur á Askóg
norður,
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blóðugur upp til kníggja;
I

illa tókti honum tá,

at hann skuldi undan
fíýggja-

26.

Einar ríður á Trándheim
suður

við eitt brotið spjót;

ólavur kongur í Noregi
hann gekk honum ímót.

27.
I

Kongurin so til orða tekur,
{

tá ið hann mannin kendi:

»Einar, hvar er liðið tað,

ið eg á skógvin sendi?*

28. i

Tá svaraði Einar ungi,

blóð á axlir fleyt:

»Her tú síggja skalt tað

svorð,

sum eg við risan breyt.«

29.
;

Kongur so til orða tekur
!

alt foruttan ekka:
»Gakk tú inn í hoUina
tann brúna mjoð at drekka!

«

30.

Einar situr yvir breiðum
borði,

;

hann heldur á brýndum i

knívi:

»Nú er eingin í Trándheimi,
ið risan tekur av lívi.«

31.

Einar so til orða tekur |

nú hitt annað orðið:
!

»Eg vildi, at Kjartan '

Ólavsson
hann var í Trándheim

norður.«

32.

Svaraði ein so gamal maður,
hann studdist fram á fold:

»Deyður er Kjartan Ólavs-

son,

hann liggurí heiðin mold.c^

33.

Svaraði annargamli maður:
»Har var eg í fjor;

deyður er Kjartan Ólavsson,

hann liggur í dokkari jorð.«

34.

Marita yvir borðið stóð

við sínar moyggjar tólv;

tá ið hon hoyrdi Kjartans
deyða,

hon svímar á hallargólv.

35.

Reistu hana fyri borðið upp,

hugsa, hon var deyð;
lindin dró fyri hjartað inn,

blóð av nosum fleyt.

36.

Reistu hana fyri borðið upp
kongsins mangir menn

;

lindin dró fyri hjartað inn,

so blóð av nosum rann.

37.

Tað er frúgvin Marita,

hon mælir orðum fjól:

»Skamm fái Guðrun Hósis
dóttir,

sum brand úr slíðrum stjól.

38.

Eg tók upp úr máldrykki,
Kjartani mottul gav;
avsilvurivórudýrirsteinar,
gripur av guUi var.

17*
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39.
IEg tók upp úr máldrykki
j

silvursteinar at binda;
|

hann fekk ikki víggjasár,
;

ið bar mín brand við linda.«
|

40.
;

Tá svaraði tann gamli
maður,

j

hann glógvar í gullinum
reyð*:

»Enn eru kappar í Islandi,

um Kjartan hann er

deyður.«

41.

Innan Lundafjarða
har býr ein frúa von; 1

hon ber undir linda,
:

hon føðir ein ungan son.

42.

Frúgvin unga sonin ár,
j

tung man sorgin falla; i

síðan læt hon presti bera, '

Ilint bað hon kalla.
i

43.

Barnið varð borið frá

prestinum
aftur til móður sína:

meira letur hon røkta tað

enn alt sítt gull í skríni.

44.

Hann vóx upp hjá síni

móður,
80 væl hann tað formátti;

svorji tann eið á mínitrú:
alt innan móður gáttir.

45.

Hann vóx upp hjá síni

móður.

leikar títt í talvi;

svorji tann eið á míni trú

:

stórur og sterkur av alvi.

46.

Kongurin situr yvir breið-

um borði,

hann kvaðst ikki longur
tiga;

talar hann til Einar unga;
»Túheinta mærllinthigar!«

47.

Kongur so til orða tekur
nú hitt annað orð,

talar hann til Einar unga

:

»Tú heinta mær Ilint

norður !

«

48.

Svaraði tá Einar ungi,

fyri breiðum borði stóð:

»Tað vil vera ein góður
knorrur,

ið sigla skal Islands sjó.«

49.

Svaraði tá Einar ungi,

so gongur sognin av:

»Tað má vera ein góður
knorrmv

sum sigla skalíslandshav.*

50.

Svaraði hann Ólavur
kongur

:

»Tað kann eg væl gera —
eg skal læna tær Ormin

langa,

ið besta skip man vera.

51.

Svaraði Kristin, kongsins
dóttir^
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glógvar í guUinum reina:
|

*Hoyr tað, reystur Einar
ungi,

I

eitt sinn situr tú heima.«

52.
I

Tað er Kristin, kongsins !

dóttir,

fyri breiðum borði stóð; i

tað er kongur í Noregi,
•hann rodnar sum eitt blóð.

i

53.
j

Tá svarar Einar ungi,
|

hann skeyt tann leik av
hendi:

j

»Gjarna skal eg fara burt,

tín faðir ið meg sendi.«

54.

Eínar gekk til strandar
oman,

tað ioynir ei mín tunga;
tað fylgdu honum kongurin
og hon Kristin unga.

55.

Fylgdu honum til strandar
oman,

mongum illa tókti;

tað fylgdu honum kongurin
og Kristin, kongsins dóttir.

56.

Einar steig á skipabunka,
yvir við sindal stroytt;

stavnur og stýri av reyðar-
gulli

og segl av silki reytt.

57.

Einar stendur á skipabunka,
hann dregur akker upp;

stavnur og stýri avreyðar-
gulli

og silkisegl í topp.

58.

Kongurin gongur á borgar-
sal

eina morguntíð;
so lystuliga Ormur siglir

fram við grønari líð.

59.

Kongurin gongur á borgar-
sal

við so mangan mann;
so lystuliga Ormurin siglir

seg við líðum fram.

60.

Kristin gongur á borgarsal,

aftaná Ormin sær:
»Sannur Gud av himiríki,

Einar, fylgi tær!«

61.

Risin kom av helli út

eina morgunstund

;

tá sá hann, at Ormur sigldi

inn á Oyrarsund.

62.

Risin gekk í hellið inn,

so snarliga hann sær
skundar;

talar hann til gandafinnin,
biður hann rúnir binda.

63.

Risin talar til gandafinn,
biður hann rúnir binda
bæði skjótt og skundisliga,

aftaná Ormin senda.
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64.

So var veður á sjónum hart,

ógvuligt at líta;

so stýrdi Einar ungi:

frá dreiv mjollin hvíta.

65.

So var veður á sjónum hart,

væl mátti ódnin kalla;

so stýrdi Einar ungi:

at hvorgum borði hallar.

66.

So var veður á sjónum hart,

at aldan yvir breyt;

so stýrdi Einar ungi,

at beinur knorrur fleyt.

67.

Risin talar til gandafinn —
slík eru mikil uadur:
»Tú skuldi skotið gull-

bjálkan
og brotið so stýriðsundur.«

68.

»Hoyr tað, tú grimmirisi!
tað kann eg ei gera

;

tað er sett við mentir tær,

sum Ólavur kongur læt

skera.«
j

69.

So var veður á sjónum hart,
|

aldan reis frá grunni;
\

Einar heldur um gullbjálka,
|

nú hevir hann Gud í munni.

j

70.

Einar stýrir Orminum
langa,

so glaður í huga fróð;

aldan reis frá grunni upp,
av hondum rendi hon blóð

71.

So var veður á sjónum hart,

snekkjan rennur í stríma;
Einar heldur um gull-

bjálkan,

nú troystar hann dreingir

sínar.

72.

Frammi á teirri sævar-
bylgju

tað brennur sum bálaeldur

:

»Ikki skulu tit lívið láta,

so leingi sum Ormurin
heldur.

73.

So var veður á sjónum hart,.

tað brakar í borð og
bjálkum

;

Ormurin rendi í havið út^

hann legði til ymsar kjálkar,

74.

So var veður á sjónum hart^

man meg rætt um minna;
Ormurin rendi í havið út^

legði til ymsar kinnar.

75.

So var veður á sjónum hart,

tung eru dømini slík

;

Einar stýrir Orminum
langa

inn fyri Reykjavík.

76.

Kastaði akker fyri borð,

hann ræð frá skipi ganga;
fyri Ferjubakka
har bundu teir Ormin

langa.

77.

Tað var frúgvin Ingibjorg,

hon steig á saðil fram:
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»Hatta man vera ein mikil
|

kempa,
ið blóð av hondum rann.« >

78.

Frúgvin so til orða tekur,

frammi á saðli stóð:

»Hatta man vera ein mikil

kempa,
av hondum rennur blóð.«

79.

Einar gekk í hollina inn,

bæði vænur og vitur, i

sum hon frúgvin Ingibjorg
j

fyri í stóli situr.
i

80.

Einar stendur á hallar-

gólvi,

hann mælir av tungum
sinni:

»Hvar er Ilint, sonur tín?

Nú vil eg hann finna.«

81.

Einar so til orða tekur,

eg geri tað ei at loyna:

»Hvar er Ilint, sonur tín?

Nú vil eg hann royna.«

82.

Svaraði frúgvin Ingibjorg,

hon fellir tár á lín:

s-Ótakkhavi tú, Einarungi,
fyri higarkomu tína!«

Svaraði frúgvin Ingibjorg
í annað orðið tá:

»Um enn tú finnur mín
unga son,

tú vinnur har einki á.«

84.

Tá svaraði Einar ungi,

heldur á brýndum knívi:

>»Tað býr ein risi for Áskóg
norð —

fingu vit hann av Iívi!«

85.

Tað er frúgvin Ingibjórg,

sveipar hon seg í skinn;

so gekk hon í hollina

fyri Ilint, son sín, inn.

86.

Frúgvin gekk í hollina inn,

hon mælir av tungumsinni:
»Her er ein kempa úr

Noregi,

sum vil teg, Ilint, finna.«

87.

Ilint gokk í hollina inn,

bæði vænur og vitur,

sum hann, reystur Einar
ungi,

yvir breiðum borði situr.

88.

liint gekk í holiina inn,

hann brandin yvirsegbar:
»Hoyr tað, reystur Einar

ungi,

hvat viljið tær mær?«

89.

Tá svaraði Einar ungi,

hann heldur á brýndum
knívi:

»Tað býr ein risi undir
Askóg norð —

fingum vit hann av lívi!«

90.

Tá svaraði hann Ilint ungi,

mælir so fyri sær:



264

»Hoyr tað, reystur Einar
|

ungi,

eg skal fylgja tær.«

91.

ílint gekk av borgini út

eina morgunstund,
ígjognum fagran Brúndal ,

aftur á Leygarsund.

92.

Tað er frúgvin Ingibjorg, ,

hon smílist undir lín:

»Eg vildi til givið, Einar
ungi,

at tú hevði verið mín!«

93.

Tað var frúgvin Ingibjorg,

hon mælir so fyri sær:

»Eg vildi til givið, Einar
ungi,

at tú hevði verið hjá mær !«

94.

Tá svaraði Einar ungi,

tað loynir ikki mín tunga:

»Eg kann ikki gera tað;

frættir tað Kristin unga.<;

95.

Tá svaraði Einar nngi,

frúnni illa tókti

:

»Eg kann ikki gera tað;

frættir tað kongsins dóttir.«

96.

Einar gekk av borgini út,

hann ræð so frúnni takka;

gjognum fagran Brúndal
aftur á Ferjubakka.

97.

Vundu teir upp síni silkisegl

við so nýtum orðum,

strikaðu ei á bunka niður
fyrr enn við Trándheim

norður.

98.

Lótu síni akker falla

á tann hvíta sand;
fyrstur stígur Einar ungi
sínum fótum á land.

99.

Fyrstur stígur Einar ungi
sínum fótum á land,

og hann reysturílint sterki

upp undir hans høgru hond.

100.

Og hann reystur Ilint sterki

upp undir hans høgru hond;
tá kom kongur í Noregi
ríðandi oman til strond.

101.

Kongur so til orða tekur

alt fyri utan ekka:
»Gangið tit til hallar heini

tann brúna mjoð a t drekka !

«

102.

Drekka teir í Trándheimi
á so manga lund,

drukku mjðð og kláran vín,

so glaðir á hvorji stund.

103.

Drekka teir í Trándheimi
bæði úti og inni,

drukku mjoð og kláran vín,

so glaðir á hvorjum sinni.

104.

Risin kemur av helli út,

sum gitið man vera leingi:

»Eg skal meg á Trándheim
suður

atspekjakongsinsdreingir.«
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105.

Drekka teir í Trándheimi,
taðinan megrættumminna;
drekin tekur at ýla hátt,

og dagur tekur at dimma.

106.

Drekka teir í Trándheimi
við so lítið veldi;

j

drekin tekur at ýla hátt,
1

og dagurin tekur at kvolda.

107.
I

Allir stóðu kongsins menn, i

fellur teimum í fátt,

nú at hesin grimmi risi

stígur inn um gátt.

108.

Nú at hesin grimmi risi

stígur inn um gátt:

»Sit væl, sjgnaður Ólavur
kongur ! j

eg drekki við tær í nátt.«
i

i

109. !

Allir bliknaðu kongsins
menn.

fyri breiðum borði stóðu,

uttan íiint sterki;

hann rodnar sum eitt blóð.

110.
í

Allir stóðu kongsins menn,
j

eingin tordi tala

uttan ílint sterki;

hann ræð tá fyrst at mæla. !

111.
1

Uttan llint sterki,
{

hann svarar honum enn:

*Tað er ikki trollum vant,

at drekka við kristnar

menn.«

112.

Svaraði hann Ilint sterki,

gitin man vera leingi:

»Tað er ikki trollum vant
at drekka við kristnar

dreingir.«

113.

Risin reiggjar jarnstongina,

slík eru mikil undur;
Ilint treiv um gullmerkið,

teir brutu stongina sundur.

114.

Teir niktust bæði hart og
skarpt,

braka tekur í holl;

risin og Ilint sterki,

teir bardust á grønum voUi.

115.

Teir nikiust bæði hart og
skarpt,

slíkt var mikið undur;
so fór teirra fundi at,

at risin hann kom undir.

116.

Teir niktust bæði hart og
skarpt,

sogur ganga frá;

so er mær í orðum greint:

Ilint hann kom á.

117.

So er mær við orðum greint,

at Ilint hann komst á;

Einar skundaði ferðini,

hann hjó hans hovur frá.
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118.

Teir tóku risansniikla gull,

teir førdu at Trándheim
fram;

takk havi hannllint sterki,

sum henda sigur vann.

119.

Ilint gisti sína móður,
so væl hann tað formátti,

festi frúnna Gullbrúnu,
ta væna Valints dóttur.

Brókatáttur
(yrkt hevir Hanus Mikkjalsson í Leynum

í seinna parti av 18. oid).

Gevið Ijóð o^ lýðið á

og fallið ei í fátt,

meðan eg gangi her upp á

gólv

og kvoði Bróka tátt!

Viðgangur:
Út at rógva fór Jóhannis,

tað var ei til dans,

gitið man verða, meðan
Kvívík stendur,

flundrutak hans.

2.

Jógvan vaknar í sínari song !

morgun ein so snimma

:

»Nú fýsir meg á sjógvin út,

eg vil ikki standa og
spinna.«

3.

Allar vekur hann bátsmenn-
inar

undir Hellu lon.

seinast fór hann í húsið inn

til Jóhannis Niklasson.

4.

TaðvarJógvanTummasson,
tekur til orða svá

:

»Stattupp, Jóhannis Niklas-

son,

tak sjókappan uppá!«

Svaraði Jóhannis Niklasson,

tí lítil var í honum dugur:
»Tað eg fari í sjókappan,

tað er av lítlum huga!«

6.

Jóhannissetstuppundir seg,

títt við hondum pjakar,

rætt sum eggsjiík høna
runt um reiðrið reikar.

Hálva okt hann klædi seg,

so er sagt ífrá,
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so fór hann í stovuna inn, !

at grúgvuni læt hann stá.

8.
i

Jóhannis krevur sín

morgunmat,
j

lágur er hann í beinum,
drittir hann sínuin veli j

sum steinstólpa á steinum. \

Kristin liggur í síni song,

hoyrir, Jóhannis gongur:
»Ger nú ikki eldslokking,

tú hin grái drongur!«

10.

TaO er Jóhannis Niklasson,

tekur til orða svá:

»Eg rívi brand úr orni út,

standist hvat av ið má!«

11.

Morgunmatin í høgru
og brandin í vinstru hond,
so gongur JóhannisNiklas-

son
niður til sjóarstrond.

12.

Men tá ið hann kom í urðina
oman,

fekk hann veiðifall,

føturnir í vegrið upp
og nakkin í helluna small.

13.

So leikar teirra bátur á lunni

snm leysur knívur í skafti,

so varð Jóhannis í urðini

kvikur
líkasum kúgv í hafti.

14.

Draga teir bát eftir urðini

oman
eftir fornum vana,

so varð Jóhannis í urðini

kvikur
rætt sum dreivaður hani.

15.

»Hevði eg nú haft ein

taraleyp

at slett upp á mín nakka,
hentari arbeiði var mær tað,

enn út á sjógvin at flakka.^

16.

Tí sigir Jóhannis Niklasson

av so lítlum huga:
»Betur var í urðini

undir taraleypi at tuga!«

17.

So kasta teir hann í eys-

rúmið
í bátin í stýriborð,

so róði Jóhannis Niklasson
og talaði ikki eitt orð.

18.

Rógva teir við bakkan
suður,

besta mið man vera,

allir settust Hellumenn
flundruagn at skera.

19.

AHir teir á bátinum vóru,

egndu fyri kaiva,

utan Jóhannis Niklasson,

hann egndi fyri segsjálvan.

20.

Tað er Jóhannis Niklasson,

tekur lil orða svá:



268

»Eg vil hava ein stóran

krók,

sum eg kann líta á.

21.

Eg vil hava ein sterkan krók
fyri utan nakað tjak,

eg havi droynit ein dreym í

nátt,

betýðir eitt ódnartak.«

22.

Bindur nú stein og ongul á,

alt upp í ein vasa,

kastar síðan út fyri borð
og niður á botn at rasa.

23.

Flundran kemur eftir botn-

inum
við sín maga svanga,
hon sær hesar fiskikrókar

sær fyri eygum hanga.

24.

»Hetta munu vera so raskir

menn,
sum hesar krókar draga,
komi eg til at taka teir,

teir verða mær at skaða

!

25.

Hetta munu vera soraskir
menn,

sum hesum krókum halda,

komi eg til at taka teir,

so komi eg mær í vanda.

26.

Men tá ið hon kom at Bróka-
króki,

fullvæl hon hann kendi

:

»Hetta man vera eitt ómenni
sum heldur um henda enda.

27.

Eg skal taka henda krók,

standist hvat av ið má,
eg tori fáa gloypubita,

Brókina omaná!«

28.

Fyrsta takið, fluiidran tók,

fast hon á liann seig,

hendurnar út í sjógvin fóru,

btíkur á stokki reið.

29.

Annað takið, flundran íók,

fast hon á hann strongdi,

kvartali av vórrini

niður á bringu hongdi.

30.

Jóhannis liggur á stokkinum
og rópar av tungari neyð

:

»Hjálp nií, Jógvan Tummas-
son,

hetta verður mín deyð!*^

31.

Jóhannis liggur á stokk-

inum,
so man hans muðurmæla:
»Hjálp mær, Jógvan Tum-

masson,
eg skal tær væl betala!

32.

Færtú ikki silvurpening
ella tess virði fult,

tak mína j5rð í Mikinesi,

er betri enn reyðargull!

33.

Tú tak mína jorð í Mikinesi

innan og utan fyri garðar,

har hanga eingir lepar við

utan Nilsieitttiímarkbetala.
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34.

Hon fóðrar bæði neyt og
seyð,

ryssur og so hestar,

súlan úti í hólminum
hon man vera tann besta.

35.

Kóparnir undir oynni liggja,

lundin flýgur í ring,

grásúlan í hólminum
hon kann lýsi bringa.«

36.

»Tá ið tú kemur á sjógvin út,

tá situr tú fyri eitt eiti,

betri kanstú í urðini

undir taraleypi at teita.

37.

Táiðtúkemurá sjógvin út,

tá setst tú til at sukka,
betri kanstú í urðini

undir taraleypi at knukka.*

38.

Taðvar JógvanTummasson,
snarliga hann sær vendi,

so var hann í hondum
kvikur,

hann fekk um Brókaenda.

39.

Tveitti hann hann í eystrið

inn,

tóktist fáa lætta,

glógva so eygur í hansara
heysi

sum í nokrum katti.

40.

Jóhannis liggur í rúminum,
glaður í hjartarøtur.

flundran var komin undir
hogg,

áðrenn hann kom á føtur.

41.

Jógvan dró ta flundru upp,

hann hin nýti drongur:
»Hoyrnú, Pætur Niklasson,

sit nú ikki Iongur!«

42.

Pætur treiV eftir sóknarjarni
aftur eftir báti gongur

:

»Hav nú kleppin til reiða,

tú hin grái drongur!«

43.

Fyrsta hogg var hoggið væl,

tað hogdi hann Pætur,
Jóhannis skuldi hakka til,

tá kom kleppur flatur.

44.

Tóku teir flundruí bátininn,

í hvðrjum spreki knarkar,
Jóhannishannfekksporl um

heys,

so hann feyk aftur í barka.

45.

Tað er Jóhannis Niklasson,

strýkur sær um enníð:

»Skaðafiskur vartú mær
í begynnilsi og enda!«

46.

Jóhannis tekur sín telgju-

mudd,
stingur í kalvamønu:
»Fyrr tá vildi tú deyða meg,
nú skal eg tær løna !«

47.

Flundrurnar úti um Túgv-
urnar,



270

tær eru ikki mjiíkar at

strúka,

hvór, sum kemur í holt við

tær,

hann títt má lívið lúka.

48.

»Saktans hovum vit leingi

her

úti á sjónum hingið,

forum nú aftur til landanna
við tí, vær hovum fingið!«

49.

Kvoðið havi eg kvæði mítt,

aftur man eg venda,
hetta kalla vit Brókakvæði,
nú er táttur á enda.

Jákup á Møn
(yrkt hevir Páll Nólsoy e. 1800).

1.

Gevið Ijóð og ha við gott stev

kvæðið mítt væl skal Ijóða,

gevist ei brátt, men haldi so

við,

so klókliga millum tváa!

Viðgangur:
Væl má mín gangari sín saðil

bera
og sjálvan meg til hóvar.

Álvarjógvan og Danimeya
hjún vóru tey so von,

áttu son á tjúgunda ári,'

skírdu hann Jákup á Mon.

3.

Meya átti henda son
Tollaksmessu-dag,

meiri læt hon røkta hann,

enn alt sítt gull og fæ.

4.

Hann aldist tá upp hjá síni

móður,
sum einhvðr kann vita,

tærdi mangan greytaspónin,

mangan feitan bita.

5.

Tá ið hann var á tólvta ári,

var hann ein sleppingur
góður,

lærdi at ramsa upp ABC
ogsýndistatbregatilmóður.

6.

Genturnar á Vesturlandi,

bæði lítlar og stórar,

tóktu so mikiðumtann son,

sum mamma hevði fóðrað.
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Tí segði hann Álvarjógvan
situr og smíðar dyllur:

»Hvatskalgerast viðokkara
son?

mær tykist, hann gerst so

vinur.«

8.

Meya situr á grúgvuni,
vermir síni lær

:

»Fáum vit hann at giftast!«

tað var hennara svar.

»Tá ið menninir ei vilja gera
tað, ið teim man semja,

seta vit teir i konuííildi,

so skulu vit teir temja

!

10.

Minnist tú á tann jólaaftan,

tá ið tú spottaði móður?
klovan tú undir oyrað fekk,

og síðan vartú góður.

11.

Minnist tú kyndilsmessu-
dag,

tá tú mundi greytin lasta,

tá ið eg tók teg við horðum
tokum,

lærdi teg at fasta?«

12.

Tá svaraði Álvarjógvan:
»Sig tú, hvat tú vil!

hvussu skulu vit hann giftan

fá?
hann er ikki gingin til.

13.

Hann kann ikki meira enn
partar fimm

og sítt faðir-vár:

illa man tað bera tU

at ganga til í ár.«

14.

^Eg kenni so væltannháls-
hvíta rætt,

tað er eingin skamm

:

kasta honum átta dálar,

so sleppur hann fram!

15

Drongurin fór fyri prest og
dekn,

slapp at gaiiga til,

móðir ynskir honum til

lukku:
»giftst nú, tá ið tú vil!«

16.

»Ungur eri eg á aldrinum,
leingi havi eg tráað

:

hvaðan av landi er tað vív,

mær er sámi at fáa?«

17.

»Geiituna eg tær vísa skal,

tað er mær eingin vandi,

nevnderhonOyðja Haralds-
dóttir,

býr á Eysturlandi.

18.

Hon kann bæði at binda og
spinna

og at kirna smor,
einans er hon arvingin
til átta merkur í jorð.

19.

Hon kann at gera ketilost

og at elta tálg,

tá ið tú hana við eygum sært,

at henni færtú nálg.«
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20.
'

»Er hon so væn og tekkilig,
\

sum tey siga frá,
\

hagar streingi eg heiti mítt,
|

tað stendst hvat av, ið má!

21.

Sjálvur skal eg tá kvoðu
uppbera

vænu Gyðju til,

biðja dóttur Haraldsbónda,
tað stendst hvat av, iðvil!«

22.

Tað var um ein halgudag,
kettan í eystan klórar,

Jákup fór at biðja sær bát

og átt mann til róðrar.

23.

Toggarnsbuxur fór hann í,

tøvdar upp í tógva,

hvítar hosur av koltursgarni

spennur ogdanska skógvar.

24.

Hosubondini fingurbreið
bindur hann undir knæ:
»Statt upp Ólavur, santi

kongur,
gev mær ein góðan dag!«

25.

Nýggja stúku fór hann í

.

við snjóhvítan klút

:

»Sig mær, sæla móðir mín,
hvussu síggi eg út?«

26.

»Vundnar leggir og hyldlig

lor,

lendar hevir tú breiðar.

kallsmanns merki áhvorjum
lið,

so gott tykir móður at eiga.«

27.

Bláa troyggju fór hann í

muffur fram yvir fingrar:

»Eg má fáa í lumma mín
nakað, sum dúguliga

ringlar!«

28.

Síða sjóstúku fór hann í

við trýkantaðan hatt,

móður tykir ogn í unga
sínum,

kallar hann søta skatt.

29.

Brennuvínsflosku í barmin
tók,

fríggjarastav í hendi,

so fór reysti Jákup á Mon
niður til sjóvarstrand.

30.

»Farið nú væl í harrans frið

bæði faðir og móðir!«
biður tey biðja gott fyri sær
og setti seg sjálvur til róður.

31.

Tá ið teir vóru á miðjari leið,

rann honum tað í sinni:

»Eftir liggja vottir mínir
á bitanum harinni.

32.

Eftir er pungur og pípu-

stokkur
og mín slíðraknívur,

illa verður mær úr í dag,

eg fari at biðja mær vív.«
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33.

Til tað svaraðilsakurDirðil,

situr á toftubekki:

»Illa verður tær úr í dag
eftir gomlum merki.

34.

Tá ið eg fór burtur at biðja,

legði eg eftir mær,
krakkurin bæði grimmur og :

stórur i

brendur eftir mær var.« |

35.
I

Eóðu teir henda bátinfastan

fram í hvítan sand,

Jákup áMónhannloftaðisær
j

við fríggjarastavi á land.

I

36.
I

Tógvar dálar á bekkin legði,
i

bað teir heilsa heim,
j

teir settu seg í bátin niður,

hildu sær á gleim.

37.

Isakur Dirðil segði tá fram,
heldur á válgarsbita:

»Hvussubiðilinkemurfram,
tað man drotturin vita!«

38.

Biðilin setti sínari ferð

niðan at eini krógv,
setist at eta morgunmat
móður og troyttur av sjógv.

39.

Drílin setur hann millum
knæ,

bógvin eisini,

fór so eftir floskuni

at leska seg aftur við.

40.

Gamalsabógvin át hann upp,
tað á svaðasvorði,

kannubæradrílurin gekk
hartil,

sum roðaður var í smori.

41.

Hálva flóskuna drakk hann
úr,

gott var hon pottamál:
»NúskaldrekkaGyðjuprúðu
Santa Mariu skál!«

42.

Strekkir hann út við longum
stavi

yvir bekk og bleytar mýrir,

haðan allan tann langa veg
til Haralds garð hann stýrir.

43.

Troyttur var hann av
longum veg,

hevði gingið hart,

smakkar aftur á floskuna,

til at styrkja hjartað.

44.

Tá ið hann upp móti brekk-
uni gekk,

gjordist vegurin tungur:
»Nú vilja beinini svíkja meg,
tó at eg eri ungur.

45.

Liggja her og doyggja úti,

tað má ikki ske;

hevði eg fingið mær eitt ross,

lukkutíð fyri meg.«

46.

Briina ryssa Hálvdans
hinkar á trimum beinum,

18
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eittans eyga í skalla hevði,

í læri hevði hon skeinu.

47.

»Her síggi eg ein brúnan
hest,

ryssa ella mer,

nú skal eg ríða í Haralds
garð

sum ein kavaler.<'

48.

Hann gekk fram við blindu
lið,

rópar: »Tu, tu, tu!«

vimsar hon við afturbeinum

:

»Hvat síggi eg nú?

49.

Hetta betýðir einki ilt,

av fornum eg tað haldi,

líkasum Olgar danski.

tá Brifort fyri honum
spældi.«

50.

Jákup tekur í háryggin,
kastar seg aftur á mer,
har lá hann og fetti sær,

sum steinkobbi á skeri.

51.

Tá ið hann slapp á ryssuna
upp,

fríggjarin tann hin gævi,

tá fekk hann tað innskotið,

sum vit hava brúkt til

stevið.

52.

Jákup díkir á ryssuna
niðan mót norðara skarði,

tekur hann út síu telt^ju-

mudd
og prikar hana í lærið.

53.

Gortra stóð undir skála-

veggi,

tá hon hetta sá,

loypur hon inn í Haralds
borg

til at siga frá.

54.

»Eg sá hest við skarði

harvið gyrdan mann,
eystan undan tindinum
sá eg, tann brúna rann.«

55.

Men tá ið ryssan sviðan fekk,

fá var hennara líki,

varpaði honreystan Jákup á

Mon
í eitt sortudíki.

56.

Jákup liggur í díkinum

j

væl upp cil hálvar leggir,

I

tekur at banna ryssuni,

i
tó ilt var skap at eggja.

57.

»Bannað veri tú til búk
og bein

sum meg í díkið legði!«

mintist hann á tey hánar-
orð,

ið ísakur Dirðil segði. —

58.

»Kristin fríggjar til Gyðju,

i
tað sogdu tey mær heima,
er hann hnr til hallar í dag,

I

heldur hann sær á gleim.

i 59.

Hann kann væ! at bíta í bak

I

og koma mær í forakt.
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lunga hoppar upp yvir mati,

tað hava fornir sagt.«

60.

Tá ið hann slapp úr dík-

inum upp,

toygdist úr hvorjari lykkju,

tá breyt hann sín góða stav

sundur í tógva stykki.

61.

Báðar stumpar á oxlina

legði

reikar heim til hús,

tá sá Jákup lítli út,

sum hann var til ilsku fús.

62.

Menninir vóru til útiróðrar

í Haralds báti bjarta,

konurnar tustu saman í

flokk

við sínum bangna hjarta.

63.

Konufólkið saman leyp

at skoða tann komna mann,
at bíða, til hann kemur heim,

tað gongur ikki an.

64.

Summar hildu tað vera ein

Frans,

summar tað vera ein jóta:

»Eyameg!« vóruGyðjuorð,
»tað rystir í mínum kjoti!«

65.

Til tess svaraði gamla
Gortra,

svaraði so fyri seg:

»Loypið tit, sum nakað orka,

einki orki eg!«

66.

Konufóikið burtur leyp,

hvor sum best kundi ganga,
gamla Gortra eftir stóð

og skrubbaði sær um vanga.

67.

Jákup gekk til húsa heim,

gekk mest uppá rós,

á Gortru festi hann eyga sítt,

tá hon leyp í eitt fjós.

68.

Jákup so til orða tekur,

hann kom fyri fjósdyr:

»Heilt verði mær títt gull

og fæ,

eg havi ei verið her fyrr!«

69.

Men tá ið hon sá henda
mann.

og hans føtur svartar,

sleppti hon burt aftan undan
til at styrkja hjartað.

70.

Tá ið hann hoyrdi henda
brest.

og ta fúlu rost,

tá fór hann eftir nakkanum
beint í Haralds kost.

71.

Jákup iiggur í kostinum
líkasum í einum dvala,

stjornur og tað himmalska
Ijós,

sýndist honum fyri sær
mala.

72.

Gørtra stetlar á sínum
beinum

18*
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alt sum hon kann best,

ætlaði sær at hitta hinar
niðri við stóra neyst.

73.

Tá ið hon kom at durunum
tá greip hon í veggin fatt,

tá stóðu tær allar og
tyrptust

rætt sum seyður í rætt.

74.

Gyðja stóð uttast og als veitt,

sum hon var av grunni
drigin:

»Ver vælkomin, omma mín,

man fíandin vera sligin?«

75.

»Hann er fallin og liggur

bleytt,

eg sigi tað pá mín sann,

skundið tykkum heim til hús
til at redda hann!*;

76.

Konufólkið saman leyp

at skoða tann komna mann,
líkasum ravnar um deyð-

seyða,

so hoppa tær utan um hann.

77.

Gyðja stóð har skamt ífrá

undir trýstykkis húgvu:
»Hetta man vera Belsebub,

kann eg ikki annað trúgva.«

78.

Tóku tær undir hans hovur
og føtur

hann úr kosti at draga

:

I

»Spakuliga!« vóru Gyðju
i orð,

I

»latið ikki koma til skaða!«

I

79.

Drógu tær hann eftir foldini

I
fram at einari á

:

1
>>Báturin kemur av útiróðri,

gangið og sigið teimum frá!

«

I

80.

i

Haraldurgongurfrástrond-
i um niðan,

1 sær hann hetta spæi

:

»Ei man hetta, mín sæla

dóttir

fara at ganga væl !«

I

81.

!

Byttur og baljur har var

I

dragsað
;
saman í ein hóp,

I

rivu so klæði av kroppi

1

hans,

i

sum tú flettir kóp.
I

I

82.

I

Byttur og baljur har var
dragsað,

tvag-stampurin hálvur,

tá var hann so snoðin og
fríður

sum ein sleiktur kálvur.

83.

Haraldur tók undir hovur
og føtur,

bar tann fallna drong,

bar hann so til húsa heim
og kastaði hann íeinasong.

84.

Jákup liggur í songini,

sprakiar av lív og deyð.
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inntil deyðans bróðir kom,
so slapp hann úr teirri neyð.

85.

Jákup svav, til sólin rann,

fjálgur mundi hann liggja,

tá reiv hann sundur eyga
sítt,

utan um seg at síggja.

86.

Haraldur gekk.tii hansara
song:

»Góðan morgun, maður!
fyri tú var frelstur ígjár,

máttú vera glaður.«

87.

»Eg ætli mær til Haralds
garð

henda sama dag,

var eg í nakrari neyð ígjár,

sig mær einki tað!«

88.

^Eg eri Haraldar, stovan
er mín,

ið tú inni ert,

kemur tú mær til handa í

dag,

tað skal falla mær kært.«

89.

Haraldur fór eftir floskuni,

skeinkir honum glosini trý,

flýggjar honum pungin

:

»Lat tær nii uppí!

90.

Statt nú upp og lat teg í,

áðrenn nakar sær!«
Gortra fór eftir buxunum
og kastar honum á lær.

91.

Tá svaraði Haraldur
alt forutan vanda:
»Sig mær satt av eiti tínum,
hvaðan ertií av landi?«

92.

»Eg eri aldur á Sandoy upp,
onkasonur móður,
einans eri eg arvingin,

hvorkin er systir ei bróðir.

93.

Jákup á Mon, so siga teir

mær,
prestar teir meg doyptu,

Alvarjógvan og Danimej^a
meg í formi stoyptu.«

94.

Til tað svaraði Haraldur,
væl kann tungu skilja:

»Hvat eru tygara orindi?

hvat munuð tær higar
vilja?

95.

»Eg siti her við mínum
pípustokki,

mínum slíðraknívi,

til tess eri eg higar komin
at fara at biðja mær vív.

96.

Sannheit eg ikki dylja vil,

men líka siga frá:

tað er Gyðja Haraldsdóttir,

mær stendur hugur á.«

97.

Til tað svaraði Haraldur,
sló tað upp í háð:
»Mangt man mín sæla dóttir

slíkt hava ráð!«
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98.

Haraldur fór eftir síni

dóttur,

loypur í stovuna inn,

hon setur seg á stóli niður

bæði prúð og svinn.

99.

Við reyðari troyggju, kala-

manks skjúrti,

grønari silkihúgvu,

kinnin var reyð sum
hummarklógv,

eygað sum í dúgvu.

100.

Jákup stendur á gólvinum,
strýkur sær um enni,

hárið aftur við oyrunum,
skeitir yvir at henni.

101.

Haraldur tekur í hennara
hond:

»Sæla dóttir mín!
viltú henda biðilin hava
komin at biðja tín?«

102.

»Ikki vii eg til slíkan lak

gifta meg í ár,

hann kann fara í kostin í

dag,

sum hann fór ígjár.«

103.

So rak Gyðja spott á hann,

til hann gekk á óllum fýra,

morgunmataleysur av hús-

inum fór.

heim til Sandoyar at stýra.

104.

Genturnar á Eysturlandi,

kátar allar samlar,

hvor við sínum kneppi av
hoyggi,

bæði ungar og gamlar.

105.

Jákup fylgdist við Haraldi,

har sum tey brendu krakk:
>>Fyri tú hýsti mær í nátt,

skaltú hava takk!«

106.

Danimeya á landi stóð,

sær hon hesa glaðu,

tekur at rópa grindaboð
og koyrir bátin av stað.

107.

Jákup gekk til strandar
oman,*

tá hann sá henda bát;

tá ið hann sá ísak Dirðil,

tá fleyt hann í grát.

108.

Isakur var bæði blíður og
týður

hvat skuldi hann annað
gera

:

»Jákup, hevir tú fingið ja,

og hvar man grindin vera ?«

109.

»Her er roykur og eingin

grind,

tit skulu hava takk,

genturnar á Eysturlandi
brenna eftir mær krakk.«

110.

Taka teir hann í bátin inn,

teir róðu heim til sanda,

Jákup gekk frá strondum
niðan

fyri sína móður at standa.
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111.

Hon fór eftir floskuni,

hartil bar hon drekka,

tá ið niður at hjarta kom,
tá var kraftin svekkað.

112.

Tað var hansara sæla móðir,

gav honum ikki betri treyst:

»Legg teg niður hjá tíni

móður
hon er longst um best!

113.

Tí at tú nakra tíð heiman
fór,

tað man meg nú fortróta,

ilt mundi tú, mínsæli sonur,

av mínum ráðum njóta.«

114.

»Eg eri troyttur av longum
veg,

krakkurin er tungur,

konufólkaráð eru ólukku-

ráð,

helst tá man er ungur.«

115.

Jákup legði seg upp í snoð,

hann lystir ei longur at

fríggja.

onga geutu á hesum landi

tordi hann meiri síggja.

Ormurin langi

(yrkt hevir Jens Christian Djurhuus 1830).

1.

Viljið tær hoyra kvæði mítt,

viljið tær orðum trúgva,

um hann ÓlavTryggvason,
hagar skal ríman snúgva.

V i ð g a n g u r

:

Glymur dansur í holl,

Dans sláið í ring

!

Glaðir ríða Noregsmenn
til Hildar ting.

Kongurin letur snekkju
smíða

har á slottum sandi;

Ormurin langi størstur var,

sum gjordist á Noregs landi.

3.

Knorrur var bygdur á

Noregs landi,

^oU var í honum evni:

sjúti alin og fýra til

var kjolurin millum stevna.

4.

Forgyltir vóru báðir

stavnar,

borðini vóru blá,
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forgyltan skjóld í toppi

hevði,

sum sógur ganga frá.

5.

Kongurin situr í hásæti,

talar við sínar dreingir:

»Vit skulu sigla tann salta

sjógv,

tað havi eg hugsað leingi.«

»Tambar« eitur mín men-
skur bogi,

orvar drívur at renna.«

21.

Hoyr tú tað, túungi maður,.

vilt tú við mær fara,

tú skalt vera mín orvar-

garpur
Ormin at forsvara.«

6.

»Berið nú fram tey her-

klæðir

við brynjum og blonkum
brandi,

síðani leggið frá landi út,

og siglið fráNoregslandi!*

12.

Ganga teir til strandar
oman,.

ríkir menn og reystir,

lunnar brustu og jorðin

skalv:
teir drógu knorr úr neysti.

7.

Fróir og glaðir sveinar

mæltu

:

»Harri, vit skulu tær fylgja,

umenn tú fert í frið ella

stríð,

vitóttasteibrattarbylgjur.*

8.

Har kom maður á bergið
oman

við sterkum boga í hendi:

»Jallurin av Ringaríki
hann meg higar sendi.«

9.

Kongurin so til orða tekuf
bæði við gleði og gamni:
»Sigmærsatt,túungi maður,
hvat ert tú nevndur at

navni?«
10.

»Einar skalt tú nevna meg,
væl kann boga spenna:

13.

Vundu upp síni silkisegl,

út í havið ganga:
so er sagt, at kongurin
hann stýrdiOrminum langa.

14.

Hetta frættist víða um land,

atNoregs menn teirsigldu:

Danmarks kongur og Svo-
ríkis kongur

ráðini saman hildu.

15.

Danmarks kongur og Svo-
ríkis kongur

ganga saman í ráð,

hvussu teir skuldu Noregs
kong

skjótt av dogum fá.

16.

Senda hoð til Eirik jall,

— vænur er borin til evna :
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»Hann skal fylgja í ferðini ' »Tó at tú nianst taðroyna,
við, tú vinnur ikki Ormin langa

sín faðirs deyða at hevna.« við danskari niakt aleina.«

17. ^
i

Eirikur gongur for kongar •

inn

við brynju og reyðum
skjoldi:

sÓlavur kongur av Noregi
mín faðirs deyða voldi.«

18.

Jallurin stendur á hallar-

gólvi,
i

blankt bar spjót í hendi:
»Ólavur kongur síggja skal,

eg hvast mót hvossum
vendi.«

19.

Ganga teir til strandar oman
— fagurt var tað lið —
Danmarks kongur og Svo-

i

ríkis kongur |

og Eirikur jall tann triði.
\

20. i

Tríggir gingu skipaflotar

út av Oyrasundi,
Jarnbardur í odda sigldi,

jallurin stýra kundi.

21.

Danmarks kongur til orða
tekur,

letur so orðini greiða

:

'

»Hann, ið Ormin langa '

tekur,

skal hann við ognum eiga.«

22.

Eirikur hugsar við sjálvum
sær:

23.

Mælti taðSvoríkiskongurin,
hann helt á brýndum knívi:

*Eg skal Ormin langa taka,

um enn tað kostar lívið.«

24.

Eirikur stendur á breiðuni

bunka,
klæddur í skarlak reyða:
»Tii tekur ikki Ormin langa,

fyrr síggi eg tín deyða.«

25.

Eirikur talar til sínar menn:
»Kempum munuð tit møta;
standið væl og manniliga,

tí blóðug verður góta.

26.

Noregs menn á kongsins
knorri

kunna væl beita knívi:

gangið væl fram í horðum
stríði,

ella vit lata lívið!«

27.

Eirikur talar til Finn hin

lítla:

»'lú skalt hjá mær standa;
tú skalt verja sjálvan meg,
um enn eg komi í vanda.«

28.

Logdu teir á sundið út,

bíðaðu teir har leingi,

longdust eftir norskum
knorrum,

at berjast mót Noregs kongi.
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29.

Logdu teir á sundið út,

ætlaðu sær at vinna,

hildu vakt bæði nátt og dag,

Normenn vildu teir finna.

30.

Nú skal iætta Ijóði av,

eg kvoði ei longur á sinni;

nú skal taka upp triðja tátt;

dreingir, leggið í minni

!

31.

Ólavur siglir í Eysturhavi,
ætlar heim at fara;

tá ið hann kom í sundið
fram,

hann sær ein skipaskara.

32.

Hovdingar tríggir á landi

standa,

hyggja út so víða,

sunnan síggja teir knðrrin
prúða

eftir havi skríða.

33.

Danmarks kongur til orða
tekur

:

»Alt mær væl skal ganga;
Krist signi míni eygur tvey,

nú síggi eg Ormin langa.«

34.

Eirikur stendur har skamt
ífrá,

talar til sínar menn:
»Kongurin av Danumark
hann sær ikki Ormin enn.«

35.

Har kom fram ein størri

knorrur.

xireingir undraðust á,

Svóríkis kongur til jallin

talar:

»Nú man eg Ormin sjá.

36.

Leggið nú skip frá landi út,

árar í hendur taka,

latið ei Ólav sleppa so,

fáan hann heldur sín maka !

«

!

-37.

I

Eirikur hyggur í havið út,

talar til sínar menn."

»Tað svorji eg við sannan
Gud,

teir síggja ei Ormin enn.«

I

38.

! Danmarks kongur og Svo-
ríkis kongur

halda á skefti reyða

:

»Eirikur jallur ræddur er

I

at hevna sín faðirs deyða.«

I

39.

Vreiður var tá jallurin,

hann mælir av iUum sinni:

»Annað skal enn orðabrask
Noregs menn at vinna.«

I

40.

;

Eirikur stendur á grønum

j

volli,

!

tekur nú til at ganga

:

! *Verið nú snarir á skipa-

bunka,
i nú síggi eg Ormin langa!«

4L
Allir sóu tá Ormin koma,

I
allir undrast á hann,

\
av silki vóru seglini.

og stevnið í guUi rann.
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42. !

Logdu teir seg í vegin fram
bæði við svorðum og spjóti,

|

Normenn sóu á Orminum,
teir ivast at halda ímóti.

43.

Ólavur talar til sínar menn

:

»Dýrt skulu teir meg keypa,
;

ongan tíð tá ræddistegs^tríð,
1

í dag skal eg ikki Ieypa.«
j

44.

»Leggið nú skip í stríðið

fram,

segl á bunka strúka,

tað skal síggjast, at Noregs
menn

teir kunna væl svorðini

brúka.«
\

45.

Úlvurreyði í stavnistendur,
;

gott var í honum evni

:

^Leggið ei Ormin longri

fram,

sum hann hevir longri

stevni.*

46.

Kongurin stendur í lyfting

aftur,

í skarlak var hann klæddur

:

»Nú síggi eg, mín stavna-

maður
er bæði reyður ogræddur.«

47.

»Kongur, tú sást meg aldri

so ræddan,
eg tordi væl á at herja,

goym tú lyfting so væl í

dag,

sum eg skal stavnin verja.«

48.

Vreiður var tá kongurin,
Úlvur til orða tekur:

»Blíðka teg aftur, harri mín,
tí vreiði upp angur vekur !«

49.

Ólavur stendur á bunkanuni,
talar til sínar menn:
»Hvor eigir hesi nógvuskip?
Eg kenni tey ikki enn.«

50.

Svaraði Torkil, kongsins
bróðir,

mælir av tungum inna:

»Danmarks kongur og
Svoríkis kongur

vilja tín deyða vinna.«

51.

»Ræddir eru danskir menn
mót Normonnum at ganga,
betur var teimum heima at

sitið

tann fuglaflokk at fanga.

52.

Betur kunna svenskir menn
teir offurboUar strúka

enn at nærkast okkum so,

at blóðugt svðrð skal rúka.«

53.

Ólavur gekk í lyfting upp,
ræður hann uppathyggja:
»Hvor eigir hesi stóru skip,

við Ormsins bakborð
liggja?«

54.

Svaraði Herningur, kongs-

ins svágur,
letur so orðini faila:
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»Tey eigir Eirikur 60.

Hákunarson, Roykur stóð til skýggja
hann ber ein yvir allar.«

55.

Tí svaraði Ólavur kongur,
frá man frættast víða

:

»Skarpur verður Hildar
leikur.

upp,
reytt var sund at síggja,

so var sagt, at danskir
menn

teir máttu undan flýggja.

61.

tá Normenn mót norskum Eirikur leggur mót Ormi
stríða.«

I

fram
við bjórtum brandi í hendi:

56. »Ikki skal Ólavur rósa av,

Svoríkis kongur mót Ólavi ategsnartfráhcnum vendi.«

legði

eina morguntíð, 62.

tað var sum í bál at líta, ; Logdu teir knórr við

skeiðir dundu í.

57.

' knarrar borð,

hvorgin vildi flýggja:

I

hovur og kroppar í havið
Hogdu og stungu Noregs i tumla,

menn øgiligt var at síggja.

bæði við svorOi og spjóti,

títt so fullu toir svensku
\

63.

menn, Einar stendur í krapparúmi
sum grasið fýkur av gróti. við Tambarboga, teir kalla,

hvórja ferð pílur av boga
dreiv,

tá mátti ein maður falla.

64.

58.

Svoríkis kongur rópar
hátt,

biður teir undan flýggja:

»Eg havi mist mítt mesta Einar spenti Tambarboga,
fólk, pílurin streingin strongdi,

tað voldi mær sorg at

síggja.«

59.
j

Danmarks kongur troðkaði
'i

pílur fleyg yvir jallsins

hovur,

róðurknappin sprongdi.

65.

fram, Einar spenti á oðrum sinni,

ætlaði jall at fella,

Normcnn tóku mót honum pílurin fleyg millum arms
ætlaði sær ac vinna,

fast. Oí? siðu.

teir donsku menn attynna. i einki var jalli at bella.
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I 72.

Eirikur talar til Finn hin Svaraði Einar Tambar-
lítla:

Eg skal spyrja tegnakað:
skelvir

kastar boga sín: —
hvór er hann, viðskorpuni »Ná brastNoregi úr tínum

skotum
ætlaði meg at raka?«

67.

hondum,
kongurin, harri mín!«

73.

Til tað svaraði Finnur hin »1 harrans liond mítt ríki

lítli

— blóðuffar vóru hendur -

stendur

OiT ikki í Tambarboffa,
»Tað er hasin stóri maður, tak tær ein av mínum
í krapparúmi stendur.«

68.

Jallurin mælir á oðrum
sinni:

»Tað vil eg tær ráða,

skjót tú handa stóra mann,

bogum,
vita, hvat teir duga!

74.

»Veikir eru kongsins
bogar!«

Einar ræður at svara.

nú stendur mítt lív í váða.« »eg skal taka upp skjold

og svorð.

69.

»Manninum kann eg einki

gera,

tí hann er ikki feigur,

bogastreingin stilli eg á,

tí maðurin eydnu eigir.«

70.

Einar spenti triðja sinni,

ætlaði jall at raka.

hógg skal eg ikki spara.«

75.

Enn stóð fólk á báðum
stavnum,

man eg rætt um minnast,

syrgiligt var á miðjum skipi,

tí har tók fólk at tynnast.

76.

tá brast strongur av stáli
\

Eirikursprakk áOrminupp,
stinna, væl bar brand í hendi.

í boganum tók at braka. ; Herningur leyp úr lyfting

niður,

! aftur ímót honum vendi.

( í.

71.

Allir hoyrdu streingin

springa,

kongurin seg forundrar:
;
Bardust teir á miðjum skipi,

»Hvat er tað í mínum ' vil eg frá tí greiða,

skipi,
j
ovugur mátti jallurin leypa

so ógviliga dundrar?* aftur á Jarnbard breiða.
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78.

Jallurin valdi sær reystar

garpar,

fáir finnast slíkir,

snarliga aftur á Ormin
sprakk,

tá mátti Herningur víkja.

79.

Úlvurreyðiúrstavniloypur,
nú er stavnur eyður,

so fleyt blóð á Orminum,
at knorrurin sýndist reyður.

80.

Hart stóð stríð á miðjum
skipi,

svorð mót skjoldum gella,

Úlvur og Einar, frægar
kempur,

Eiriks garpar fella.

81,

Eirikur var á óðrum sinni

aftur á bunka rikin,

tá sá hann, at stavnurin

á Orminum var tikin.

82.

Jallurin mannar seg triðju

ferð:

»nú skal ikki dvína,«

tá fell Úlvur og Herningur
við ollum dreingjum sínum.

83.

Kongurin rópar í lyftingini

:

»Nú er tap í hendi;

leypið í havið mínir menn,
her verður ei góður endi.«

84.

I

Kongurin leyp í havið út,

garpar eftir fylgdu,

i

kongsins bróðir síðstur var,

I

teir gjordu sum kongurin
! vildi.

85.

Eirikur fekk tá Ormin langa,

eingin annar kundi,

tók hann sjálvur róður í

hond
og stýrdi honum frá sundi.
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Púkaljómur.
(yrkt av Jens Christian Djurhuus c. 1840 eftír John Miltons

»Paraise Iost« ; nógv ðrindir eru logd burtur úr.)

Belsabub iipp hann hyggur,
sum hann í poli liggur,

hann næstur var í kraft:

»Tú einglahovding gævi,

tað stríð var okkum strævið,

nú hava vit himmal tapt;

gløðandi ríki hava vit aftur fingið,

helvit kom og himmiríki er gingið,

kalla tín her til ráð og einglatingið,

liggið ei her, men upp á landið svingið.*

Teir reistust upp úr poli,

og Sátan skar tað brólið,

so helvits hola skalv:

»Mínir stríðsmenn djarvir,

her er ei himla arvur,

vit búgva við avgrunds galv.«

Svávulbylgja tók tá til at bróta,

dundrar hart suni goturstykkir skjóta,

upp fleyg ótaligt tal tá' til at njóta

sítt helviti og seg á landið fóta.

Nú stóð tann herur sterki

á helvits landamerki,
og Sátan kongur er;

fram bannarið varð tikið,

av gyltu stong útrikið,

í flammur luftin sker.

Nú hann Sátan sær tann herin standa,

í longum rekkjum alt forutan vanda,
vildi troysta, tá var samanblandað
tala rædd, tí stóra mót var strandað.

So stórur eingin herur
í hesi verold verður
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suni henda djevla mongd,
av óndskap' var betikin,

frá sáligheit útrikin

og nú í avgrund slongd.

Byggja teir upp tað helvits slottið reysta,

við stál og jarn teir tað tilsaman festa,

gjort við djevla hondum, verkið treysta,

har at halda helvits ráð tað versta.

O ve! tann jorð bedrigin,

tí nú er Sátan stigin

á jarðaríkis grund;
hann stóra vreiði hevur
og manna morð hann krevur
av sínum óndskaps fund.

í orna líki sat í Harrans haga,

menniskjuni verða vil at skaða,

tey í syndafall við sær at draga,

himmiríki vil hann ollum baga.

Nú var Guds boð forbrotið,

nú hevði Eva notið

tann fyrsta syndabit;

ei dvoldist Sátan longur,

nú Ádóm higar gongur,
enn hevði heilagt vit.

Eva nú mót Ádómi sær vendi,

deyðans epli eitt hon bar í hendi,

kinnar reyðar, synd á andlit brendi:

»kunnskaps epli ikki fyrr eg kendi*.

Nú Ádóm var sum vigin,

hann stóð sum torusligin,

hann tók tá so til orð:

»0 Guð, o mín manninda!
hvor kom tær so at synda,
hvor voldi hetta morð;
ei á jorð eg eftir teg vil vera,

beiski deyði bæði skal fortera,

somu synd sum tú skal eg nú gera,«

tungt av sorg hans hjarta var besverað.



\

Triðja Deild.

\



ori



-^^

\

Venceslaus Ulricus Hammershaimb.

Kvoldseta,

Dagsarbeiðið úti var liðugt: húskallarnir hovdu
verið burtur at skera upp ]iaga og røkta seyð; bóndin
hevði sjálvur drigið hoyggj av desini og givið kúnum
og umframt stungið ein leyp at fáa teimum ein sopp
av um kvoldið, tá ið tær skuldu mjólkast; arbeiðskon-

urnar hovdu ambætað neytunum: brynt og sópað í fjós-

inum. Ait fólkið var komið saman í roykstovuna, eld-

urin geisaði í grúgvuni, kveikt var kertuljósið í glas-

stovuni fyri gestinum, ið komin var, og tendrað í kol-

urnar í roykstovuni, tí at tað var liðið út á veturin,

dagurin styttur og kvoldið langt, og kvoldsetan skuldi

nýtast at tøta í til jóla, sum vant er á landsbygd at

skunda sær við ullina, áðrenn útróður í torranum og
várfiski kemur á. — Leyparnir við ull stóðu tí á gólv-

inum, hjólrokkarnir við streingi, strá, tortli, rennili og
snældu vóru bornir fram og nokkar settir inn, hvar
bróst var fyri innan veggirnar ella fyri framman koyggj-
urnar, og bóndin skipaði nú fyri, hvat ið hvor skuldi

gera : dreingirnir og teir yngru húskallarnir vóru settir

at karða, hinir eldru at spinna. Genturnar settust á

pallar, stabbar og skrín í ring um grúgvuna, sumar
einsæri, og tær bundu hosur og ermar; aðrar, tvær og
tvær saman, bundu bular ; ein gomul kona sat í bríkini

næst eldinum við smádreingi í fanginum; hon hevði
lovað at siga honum frá sogum um kvðldið, at hann
skuldi ikki sovna og soleiðis nátturðarleysur vera borin
í song. Vevurin stóð kvirrur uttar í glasstovuni; vad-
malið, sum stóð í honum og skuldi verða til jólaklæðir,

leið so væl, at vevkonan bant við hinum um kvoldið.

Spunamenninir fóru nú úr kotunum, at teir kundu
19
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verða liðuligari í berum stúkuermum at snara hjólið

runt á rokkinum, og soleiðis fimari at kappast, hvor ið

flestar merkur av tógvi kundi spinna, til nátturðartíð

kom, og arbeiðið varð uppat givið. —
Og nú hurra rokkarnir, gnadda karðarnir, ringla

stokkarnir, og arbeiðið er komið á gongd hjá ollum.

Men orðtakið sigir: ^>tungur er tigandi róður«, so er

alt strev og arbeiði tungt, tá ið einki annað er haft

fram íhjá til gamans at stytta um ta strevnu tíðina.

Tí er ikki togn í roykstovuni um vetrarkvoldini: nú
verður kvoðið av bóndanum ella einum hvorjum hús-

kalli, sum hevir gott mál og væl du^ir at skipa tey

longu kvæðini um Sjúrð Sigmundarson, Sigmund Brestis-

son, Gotu-Trónd og aðrar fornar kappar, tá geva oll í

stovuni Ijóð og lýða á, meðan ið orindið verður kvððið.

men taka við, tá ið kemur til niðurlagið í kvæðinum.
Sumir leggja sær í minni, hvat kvoðið verður, at læra

kvæðið, so at teir kunna kvoða tað sjálvir, tá ið dans-

urin aftur um jólini kallar ung og gomul í bygdunum
saman, og dansustovurnar livort sunnudags- og heilug-

dagskvóld imillum jóla og fostu verða nýttar til at sláa

ein ring av eini glaðari mannamúgvu, sum hevir sín

besta stuttleika í hesi tíðini av kvæðunum, sum upplíva

tann gamla dansin.

Kvæðið var komið at enda, allir tagnaðu, bæði
hann, sum skipaði kvæðið, og teir og tær, sum lóku
undir niðurlagið við hvort ðrindi. Tá tók hin gamla í

bríkini við og fór at siga frá sogum ; har var nakað at

lurta eftir til stuttieika; men tá ið so risar, troll^

spøkilsi og annað øðiligt kom fram fyri hugin undir
frásognini, fell ræðsla á tey ungu, karðarnir fóru ikki

so kvikliga hvor um annan, stokkarnir stedgaðu at

ringia, og spurt var ofta í forvitni og ótolni: »hvussu
varð tá, góðan?« — So leið kvoldið skjótt; nátturðar-

eldurin varð kyndur, og tá ið kom út ímóti midnátt,

varð potturin tikin av eldinuin, so varð oyst upp lii* í

stamparnar og onnur íiát av leiri súpan, dralvi, yst-

ingur, greytur og tílíkt, ella higt upp úr í trogini, tá

ið taO var kjot elia fiskur, ið kókað var til nátturðar.

Arbeiðskonan, sum matyjordi, hevði tá knuðað og lcgði

tá gløðurnar út at baka drýlarnar eUa kokurnar. Nátt-

urðin varð níí sopin ella etin, nftanbon hildin, mann-
fólkið fór so út fyri dyr at liyggja eftir kyrruni í sjónum
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og um útróOrarlíkindi kundu verða fyri komandi degi,

og tá fer alt sum skjótast niður undir tær heitu rekkju-

váðirnar, og so var alt kvirt. Seinast slapp tó gentan,

sum fekst við baking; drýlarnir máttu hava góða

skorpu, áðrenn teir vóru hirdir í eimin, og tá vóru
hirðingartorvurnar lagdar at hava til lív morgunin
eftir. —

Fjallgonga.

Fjallakavi var lagstur, nú kavaði oman í hálvan
hagan, og tað seyðafylgi, sum vant var st ganga uppi
undir tindinum, var farið av biti har og hevði lækkað
seg oman eftir í hagan. Tað var ikki meiri enn vika
til veturnætur, og nú mátti hugsast um at ganga fjall

eftir veðurlambsskurði; — eitt bráðasóttarlamb var
longu borið heim sum deyðseyði, og spell var, um sóttin

skuldi taka tey bestu lombini, sum hon hevir lyndi til

helst at herja á, og kvíðandi var eisini fyri, at veður-
lombini skjótt vildu fara at gima, nú kuldi og ribbings-

veður var komið; — gimakjot vai* herskið at hava
at eta.

Samgonguboð vóru gjord til grannarnar um fjall

í ytri líð dagin eftir, um fjalllýsi var, og veðurlagið
var til í annan máta. Hann var klárur um náttina og
frysti; fjallmenninir vóru tíðliga á veg um morgunin
at búgvast til, hovdu haft húðaskøðini logd í blot og
fingu sær skóbond at vevja undir ilina og upp um
ristina, av tí at væntandi var, at hált var í líðini, hvar
vætur vóru og gler var komið á um náttina. Fjall-

stavirnir vóru settir upp við roykstovuveggin hjá bónd-
anum »frammi í stovu«, hvar fjallmenninir komu saman
at ráðast um ferðina; seyðahundarnir gingu úti í túni

og goyðu; teir kendu á sær, at fjallgonga mundi vera
fyri, og at teir henda dagin skuldu reka manna órindi

og fara við á fjall. Tað var um lýsing, fjallmenninir

vóru allir komnir og ætlaðu nú at fara, men tá kom
eitt so herviliga frekt æl, at teir stedgaðu og ivaðust,

um tað bert var eitt degningsæl, ella hann mundi fara
al gera ríð og sláa í rok. — Men nú lýsti aftur í ælið,

og hann setti roðan so langt vestur á luftina utan at

19*
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taka haiin skjótt aftur í seg, og hetta var gott mark
hjá teimum, at dagurin mundi verða góður at reka
seyð í. Teir fóru nú allir; sporsnjógvað var, kavin
var ikki enn feimin, men so leysur, at ilt var at vara
seg fyri at detta, hvar hart gler var undir honum, av
tí at kavin fjaldi glerið; — væl var, at teir hovdu skó-

bondini, sum hjálptu teimum at standa fastir í hálkuni;
ikki var gamansleikur at fara av fótum har, ti líðin

var brott, og oll líkindi til, at um nókrum barst á at

detta, vildi hann ivaleyst ikki stedga aftur fyrr enn í

havinum ella í fjoruni, og tá beinbrotin, og sorlaður
til deyða. Men oyarskeggjarnir, sum byggja lond á

smáoyggjunum her vestur í tí stóra havinum, eru ikki

aleina dúguligir við árini í bátinum, so at fáur man
vera teirra javnlíki, men tað er eisini ein stuttleiki at

síggja teir á fjalli, lættir á fótuni og treystir at renna
upp ímóti eini brekku ; — at taka seyð á føti er ofta

haft til roysni hjá fótfimastu monnum. — Tí betur,

einki ilt barst til í líðini, eingin meiddi seg, og seyð-

urin rakst væl : klaki var lagstur á hann av tí grumma
ælinum, hann tyngdi á hann og darvaði hann í gongd-
ini. Gongan var nú savnað, og royndi okkurt stygt

lamb, sum var undan tindinum og hægsta fjallinum, at

stinga seg burtur úr gonguni og fara á flog aftur upp
móti fjallinum, varð rópað á hundin: huts! og so feyk

hundur og maður við honum av stað at fáa beint tað

aftur í gonguna. Eitt lamb slapp og helt oman eftir

móti bakkanum; teir beittu hund eftir tí, og tað leyp

á sjógvin, men bátur iá undir at taka við, at einki

skuldi misfarast, um nakað fór fyri bakka.

Nu var komið í rætt, og samgongumenninir gingu
í rættini at taka skotaseyðirnar burtur úr og reka teir

aftur um mark inn í sín haga. Seyðurin var tá bundin
niður á rættini og handlaður, hvat takast skuldi nú i

skurð, og hvat ganga eftir til klipping og jólaseyð; - -

einki skuldi ganga eftir í haganum á hávetri, sum ikki

ivaleyst var lívseyður, mentur at tola vetrarkavan og
at standa í svulti eina tíð, um so skuldi bera á, at

veturin var kavamikil og harður, og seyðurin ikkiskuldi

torga út úr bóli at skava. So vóru geldseyðir, áseyðir,

gimburlomb og tey veðurlomb, sum upp vóru gjord til

brund, slept upp og latin út úr rættini ígjognum
smoguna, og hini, sum skuldu koma í býti, verða nú
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logd í haft, so at seyðbandið verður bundið á skák frá

hogra horni og til sperruleggin á vinstra føti á fram-

beininum; nú er lætt at reka seyðin frá rættini og
heim til hús; heftur hevir hann bága av at ganga og
hugsar ikki um at renna burtur úr gonguni, og soleiðis

kemur oll gongan heim á flottin, hvar býtið skal vera,

og verður aftur bundin niður.

Hesin hagin var fýra og tjúgu merkur, grasgóður
og albeittur; hann hevði sítt seyðamerki sum allir aðrir

hagapartar í oyggjunum hava sítt hvor: rivað stúv á

hogra oyra og sneitt framman av á vinstra. Hetta árið

var tíggjundað tii at skera tjúgu á morkini, og tíggj-

undin tikin á rættini í seinni gongu av óbýttari várull:

sex vágir og tveir partar í sjeyndu (6-/3 vág =: sex

vágir og tvey pund — tvey bismarapund = 48 merkur);

hesa ullina hevði sýslumaðurin tikið við til at býta javnt

ímillum kirkju, kongs og prests. Ullin vav tikin av
felaginum, so at hvor maður, sum har átti jorð, um tað

var so lítið, at honum ikki líknaðist meiri enn ein lítlan

part í einum lambi, tó har uppi í hevði givið sín ullar-

lagd ella tey fáu hár, sum skuldu leggjast av tí í tíggjund.

Teir, sum ongan jarðarteigin eiga, men hava eina kenn-
ingarær gangandi í haganum, tíggjunda sjálvir av ti

ærullini, teir fáa, eina mork í uU fyri hvort lamb, teir

skera.

Nú kemur býtið á; hvðrt lamb verður handlað,

lyft upp í hornunum at skatta tyngdina á tí, so klípt

og trilvað, og soleiðis verður alt javnt býtt í tríggjar

partar: til átta merkur í hvorjum; nú verður lutað um,
hvonn av hesum trimum portunum hv5r felagstriðjungur

skal hava; ella teir, sum ikki hava býtt, taka tann

partin, sum teir velja sær. So verður hvor triðjungur

aftur býttur sundur í smærri partar eftir marka-,

gyllina- og skinnatal, so sum hvor eigir jorð at taka
tjl, utan so er, at ein kongsbóndi eigir allan triðjungin.

Ótrúligt er, hvussu væl teir duga at býta seyðin og at

leggja góð lomb at teimum ringu, so at hvor fær tað,

hann eigir, og tað er sjaldan at hoyra klagu yvir, at

nakar fekk minni enn hann átti at fáa. Tá verður
borið heim í húsini tað, sum flettast skal um kvoldið.

Bornini flykkjast alla tíðina um lombini, og verður
nakað lamb borið heim í stovuna til teirra, so er gleði

og tey elta tað, kyssa og klappa tí og hjúkla upp yvir
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tí, inntil pápin kemur við knívinum at svæva tað, tá

koma bornini við sneisini at røra blóðið, tí mamman
hevir lovað teimum blódmor, og tey ugga seg við oll-

um tí forkunniga, sum lambið skal geva teimum.
Tungt er í teimum fátæku húsunum, hvar tey einki

fáa at blóðga, tí at jorðin er gingin frá húsinum, seld

av neyð. Hesi húsini er tó fá; um tey onga jorð eiga,

fær ein lamb sum fjallmaður, ein annar eitt lamb fyri

slóttur ella hoygging og fyri annað, tey kunna hava
gjort bóndanum, sum hevur haft teir til bønarmenn, og
heitt á teir, tá ið neyðugt hevir verið ; hvor maður vil

heldur arbeiða fyri seyð enn fyri dagløn í peningi.

Nú verður gingið úr húsi og í hús helst til bøndurnar
at forvitnast um, hvussu skerst, og so verðnr svarað,

hvussu mangar merkur í tálg eru í lombunum, tí vegið

verður úr hvorjum lambi so skjótt, sum flett er. Skjótt

er atborið at fletta eini 40 lomb: ein svævar, annar
tummar og ein triði opar og heingir krovið upp á

bitan. Nógvir vaxnir dreingir tyrpast saman hjá framí-

stovubóndanum; tað er stuttleiki hjá teimum at ætla,

hvat er av tálg í hvorjum lambi, sum inn verður borið

at flettast, og ofta eru teir ójavnir á máli og træta sín

ámillum; ella teir royna styrki at benda hornini av
veðurlambshovdunum. Yvir hovur Ijóðar, at illa skerst

í heyst, og at soltið er. Tað hevði verið væl lambað
um várið, eingin særdellis lambadeyði hevði verið; men
í ásaroyting (áseyðaroyting), sum longu kom fyri í sættu

viku á sumri, av tí at seyðurin var so tíðliga búgvin
eftir tí góða vetrinum, kom óhapp á, og illveður við

regni tók teimum naknu ónum so fast, at mjólkin

mirikaði, so at ómegd kom í lombini, og tey komu
ikki aftur fyri seg at fitna. Hjá smámonnunum var
stórur mismunur á, hvat teir fingu: sumum, sum áttu

meir enn gyllin. ognaðist eitt lamb sum tað var við hár
og hold; aðrir, sum minni áttu, kundu fáa ein helming
úr lambskrovi, aðrir ein lim (fimm stykkir ella fjórðing

úr krovi), og aðrir aftur ikki meiri enn eitt ella tvey

stykkir; men væl bar til at býta úr lambinum tii

hvónn tað, hann hevði at taka til av jorðini, tí at

lambskrovið er býtt í tjúgu stykkir, tá ið ikki fóta-

morur er ristur av; hann, sum størsta partin eigir í

lambinum, eigir drápið av tí. Tey sum einki blóðgaðu
ella fingu lítið av tí, sum fjallið gav, sanna tað, í einum
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tátti sigist: »ríkir bøndur oxar keypa, mangt man feitt

um fátækan leypa«, men so vitja tey bøndurnar at

biðja sær eini avroð (hðvdið, føturnir, livur, lunga,

hjarta og vomb), ella sveita (tí ikki verður alt blóðið

rørt, tá ið nógv av seyði kemur til eitt hús), og hann
doya tey og eta aftur við mjólk; er hann meir enn
doyddur og komin á kók, er hann illa etandi. — Er
bygdin fátæk, hvar ein stórur partur av jorðini er

komin í hendur á utanbýggjarmonnum, sum krevja av-

skurð av uppsitaranum, er tað syndarligt dagin eftir

fjallgonguna at-síggja fleiri bátsfarmar av seyði fara í

ymsar ættir frá bygdini. Men bornini gleða seg tó

heima, tí tey blása bloðrur, gera hornaklingrur at stikla

við úti á bønum og horn at spæla við og reka, sum
var tað seyður, og tey vóru á fjalli sum menninir
dagin framman undan.

Grindabod,

Vit vóru farnir út at reka og hovdu umframt
húkar at halda fyri smáfisk og hvíting stórongul við

og hovdu haft ein stóran kalva uppi undir borði, men
hann sleit og fór við ongli og teymi sin veg ; — ikki

var at undrast á, at vit vóru harmfuUir um, at hann
skuldi sleppa, og hesin góði fongur ganga frá okkum.
Men hesin harmurin varð skjótt gloymdur, tí strax

eftir fingu vit annað at hugsa um, sum gleðiligari var.

Úti suður av okkum sást bátur, sum hevði uppi á

mastur; — snórini vóru sum skjótast drigin inn í

bátin, og vit tríggir tóku til at rógva so hart, vit vóru
mentir, út til grindina. Tá ið ein stund var umliðin,

nærkaðust vit so mikið, at blástur hoyrdist avgrindini;
— tað var silvitni og logn, sjógvurin stóð sum ein

svciti, og fjollini stavaðu niður í hann. Stór sýndist

grindin at vera; teir ætlaðu hana minst til einar átta

hundrað hvalir. Ein bátur var nú komin aftur at, og
nú var roynt at reka grindina og binda vavsteinin í

snørisendan at kasta fyri hana og beina hana á ta

leið, sum ynskjandi var, hon skuldi fara. Grindin var
deyðspók og firnaðist ikki fyri bátunum og væl gekk
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at reka hana av havi inn at oyggjunum. Men tó at

rakstrarmenninir vóru glaðir, at teir hovdu fingið hana
so langt inn at oyggjunum, tóktist tað eina tíð, sum
hon ikki skuldi fáast longur, tí at hvorja ferð hon var
komin væl inn um Borina í Nólsoynni, otaði hon seg
út aftur um bátin, og vildi út aftur eystur í havið; —
hon mundi kenna á sær, at har var ein bólkur, sum
var slitnaður frá, og sum hon tí vildi fara á fund eftir;

— bátarnir vóru offáir at forða henni, og róðurs-
mennijiir vóru farnir at møðast av tí langa róðrinum;
teir vóru illa mannaðir: ikki meira enn tríggir á
hvorjum báti og soleiðis kundu ikki meira enn tveir

rógva, ein mátti standa frammi í rong og kasta fyri

grindina. Teir flestu av monnunum vóru tí fallnir í

dopurhuga og kvíðaðu fyri, at tað stóra og langa strev,

teir hovdu haft, fór at verða til einkis. Men til alla

lukku var ein maður farin suður á Borina at tyrva ein

torvlut, og hann bar eyga við bátarnar, sum róku
grind, og rann so alt, hann var mentur, heim í bygdina
at gera grindaboð: — áðrenn hann kom í bygdina,
rópaði hann: »grindaboð! grindaboð!« tað hoyrdist
langan veg, og nú rann hvor um annan í túninum við
hesum gleðiligu boðum, og bornini settu í tað sama
rópið, hvor maður fór við renningarlopi oman í neyst,

at fáa flotað bátin, leggja grindareiðskapini inn: grinda-
línur, hvalvápn, sóknaronglar, skutlar og smágrót at

hava til leysasokk at kasta fyri grindina. Konur og
gentur koma rennandi við matskjáttum, skrínum og
hosum. So snart sum maðurin, ið boðini bar, var komin
til hús og kundi siga sonn tíðindi frá grindini, var
glaðan sett í tí rætta roykstaðinum at gera boð í

Streymoynna, og har var svarað aftur við glaðu og
boð send í nærmastu bygdir, sum ikki kundu síggja
glaðuna. Neyðarmenninir, sum eru hjá grindini, út-

lúgvaðir og givnir, og tó ikki vilja gevast so leingi

teir eru mentir at halda eini ár, teir streva enn, tó at

tað tykist teimum hopleyst at ovdrva seg longur; teir

vita av ongum, hvat nú gerst inni á bygdunum, hvussu
nær hjálpin er. Nú sær finningarbáturin glaðu á Kýr-
bergi, aftursvar á Nesi, glaðu á Strondum; hjartað
tekur at uggast í teimum, at onkur hevir sæð teir av
landi — og tó tora teir illa trúgva enn, at tað er so
væl, at tað er frá teimum sjálvum, ið verður boðað, og
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ívast, at onnur grind kann vera fyri vestan, sum teir

gera boð av. Men í sama viðfanginum síggja teir ein

stóran bát, so annan og triðja og fjórða bátin koma
stevnandi út í móti teimum, froyðurin gongur frá

teimum, so hart teir rógva — tað eru Nolsoyingar,

sum komnir eru; grindaformenninir fara til finningar-

bátin at spyrja teir, í hvonn hvalvág teir ætla at reka
grindina; — finningarmenninir geva ráðið frá sær í

teirra hendur, men siga tó, at fegin vildu teir, hon
skuldi leggja beinini á Havnarvág, um so var, at tað

vóru líkindi eftir teirra ráði at halda henni hagar; tað

eru fátækir menn, sum hava funnið grindina, og teir

vilja, sum vera man, neyðugt missa tann stóra fong,

teimum stendst til at fáa, tá ið lukkast at drepa grind-

ina. Formenninir biðja nú rakstrarbátarnar rekagrind-
ina móti Havn, og nú kom betri rakstur á grindina, tí

nú kom bátur eftir bát, allir ómóðir og væl mannaðir,
og skjótt var, at einir hálvthundrað stórir bátar, átta-

og tíggjumannafór vóru hjá grindini, og flotin vox
hvórja lotu av oðrum bátuir, sum hovdu longri veg at

rógva. Stúrdu áður teir fáu bátarnir fyri, at teir vóru
offáir til at fáa grindina á gongd beina leið á hval-

vágin, var ikki sørt, at hugmóð nú var á monnunum,
av tí at teir vóru so nógvir, at teir hildu tað ikki

gretta, at teir hovdu yvirvald á henni; men teir skuldu
fáa annað at síggja. Teir vildu skunda undir og fáa

grindina at ganga skjótari, róðu tí inn á hana og kast-

aðu leysasokkið ovnær henni, so hon fór at órógvast
og taka ferð á seg, og tað líkaði mongum av rakstrar-

monnunum væl, og teir róðu so hart, at teir kundu
fylgja henni og teir díktu á hana, men hetta leiddist

grindini við, cg puts! har kavaði hon. Róp og geyl
og skraml av árum hevði verið fyrr — nú tagnaðu
allir, og tað varð so kvirt og stilt, at minsta Ijóð hevði
hoyrst um allan bátaflotan. Ailir tóku árar upp úr
sjógv og hvíldu á teimum, teir lurtaðu, um eingin
blástur skuldi hoyrast, teir stóðu á bekkjunum at.eyg-
leiða hana ognjósnast, hvar grindin mundi vera; —
einki hoyrdist, einki sást, grindin var horvin, ótol kom
á menninar, tikið var aftur til árarnar, ein bátur róði

í eina ætt og annar í aðra at leita eftir grindini, men
eingin grind sást ella hoyrdist, og teir funnust á

einumhvorjum báti, sum fóru at bannast og biðja ilt
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yvir teir, sum hovdu verið offúsir og spilt teimuíii ta

góðu grind. Men ikki var grindin horvin, — blástir

sóust nú aftur úti ímóti bygdini í Nólsoy, ein bátur
var nær staddur hjá henni, lievði uppá mastur at geva
hinum tekn, og tá fór bátaherurin, sum hevði verið

spjaddur víða um, skjótir sum pílar skúmandi til grind-

ina. Sýslumaður og grindaformenn skipaðu nú fyri,

hvussu rekast skuldi, og ansaðu væl eftir, at eingin

bátur kom grindini ovnær og stygdi hana, av tí hon
hevði lyndi at kava. Nú bar til, hon fekst væl inn um
grynnur og boðar inn ímóti vestari vág, so aftur út

um Tinganes, bátarnir logdust í tríggjar hálvringar
uttan fyri hana, og nú gekk inn eftir, ímóti sandinum
í vágsbotninum, nú skuldi fyrsti stingur verða gjordur
av einum av formonnunum, hvalvápnið kom, sum tað

átti at koma, og særdi ein av aftastu hvalunum, sum
vendi sær beint inn eftir, í hamarskjolin nakað
framman fyri sveivina, blóðsprænin fossaði úr sárinum,
øði kom í hvalin og hann rúsaði í øðini fram ígjognum
hvalaflokkin og loypti øði eisini í hinar, so at grindin

fór við sjógv á baki undan, brekka var á sjóuum,

hvar hon kom fram, hon tók sjógvin við sær langt

upp á sandin, tá kendi hon grunn og vildi venda út

aftur í sjógvin, men áðrenn teir hvalir, sum fremstir

vóru og longst vóru komnir upp á sandin, kundu fáa

í lag at venda sær við, rann sjógvurin lít frá teimum,
og teir lógu á turrum, og har komu tá menn, sum á

landi vóru, og skóru teir á háls, so blóðið rann í

streymum og fargaði sjógvin reyðan. Hinir hvalirnir,

sum ytri vóru og ikki komu at liggja turrir á landi, tí

at tað var ikki pláss til teirra, bróta seg nú lít og herja

á bátarnar, sum møta teimum við vápnum og gróti, og
um teir skuldu sloppið út um fyrsta og annað lagið av
bátum, or sjaldan, at teir ikki venda, tá ið teir koma
út ímóti tí triðja laginum; hvar teir koma, verða teir

særdir og grýttir, blindaðir verða teir av blóðinum, sum
teir svimja í, og grugga sjálvir sjógvin upp frá botni;

teir eru nú í orviti, og fer ein stakur hvalur út um
allar bátar, vendir hann sum oftast sjálvur aftur til

hinar, sum liggja undir drápi. Ja, har er dráp, sum
øðiligt er at síggja fyri hann, sum friðaligur stendur á

landi at hyggja at tí; her gera nakrir hvalir landgongd
í ymsum stóðum í fjoruni, har liggja bátar mitt í
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flokkinuni, sum blása blóð upp í loft og mala higar

og hagar, men verða stungnir, hvar teir koma fram;

nú linka sumir av blóðtapinum, og so verður sóknar-

ongnlin hogdur í teir og línan ford á land at draga
teir upp og skera teir á háls sum skjótast at fáa

blóðið av teimum, at tvostið ikki skal verða brunnið;

menn vaða upp undir hendur at taka ímóti endan av
línuni, sum er fost í hvali; allir hava nóg mikið um
at vera, rópini hoyrast í óllum stoðum, úr bátunum
og úr fjoruni, og har í millnm hoyrist eisini blótan og
bannan. Ei dáni í, at tað var gomul sogn, at ikki

skuidi lukkast at drepa grind, tá ið prestar ella konu-
fólk stóðu á landi og hugdu at drápinum; — mundi
ikki sógnin verða av tí, at teir smæddust at vísa seg

sjálvar, sum teir royndust í atburðum í grindadrápi? —
Ein hálv okt er gingin, síðan ið grindin er hildin til,

og nú liggja 800 hvalir deyðir á landi. Tað er so

trongt í fjoruni og so tætt av hvalum, at har má
tynnast burtur úr, áðrenn markað verður, og tí koma
boð frá sýslumanninum til grindamenninar at koma og
føra hvalir vestur í Vágsbotn. Nú kemur sýslumaður
við tveimum kallsmonnum og ganga frá hvali til hval

og skera í hvoljuna tal og metingarmark í allar. Finn-

ingarbáturin kann nú velja sær ein hval, her er ein,

sum er mettur trý skinn og gyllin, og hann verður
tikin, og maðurin á hesum bátinum. sum fyrst sá

grindina, fær kúluna (hovdið) umframt sín part í hval-

inum; er grindin feit, fær hann væl eina tunnu av
lýsi bert úr kúluni. So verða nakrir hvalir lagdir út

til matarhval til viðurlag fyri at geva ollum monnum
íir oðrum bygdum, sum har eru komnir saman, mat
og drekka, til liðugt er at skifta. Hetta verður tikið

strax av óbýttum. So verður skift og roknað út, hvussu
mikið er til bátin, eftir at fjórðingurin av grindini

gongur í jarðarhval til teirra, sum jorðina eiga í tí

bygdalaginum, hvar grindin er dripin. Vaktarhald
verður sett at vakja yvir grindini, at einki skal mis-

farast og hvalir takast út av flóð ella brimi, og hinir

grindamenninir í sínum vátu kormum fara tá at dansa
at halda seg heitar og turka klæðini uppi á sær,

meðan náttin er, og skiftingin er í umbúnað. — Sýslu-

maðurin fær sær nakrar menn, sum konir eru í rokning
og væl duga at skriva; teir skulu eftir seinasta fólkatal-
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inum, sum var um nýggjár, hyggja eftir, hvat fólkataliðer

í hvorjari bygd, sum hoyrir til hetta grindadistriktið, og
so rokna út, hvat hvor bygd skal hava í sín part í

gyllina- og skinnatali, so í listanum leita hvalir upp,
sum eru mettir til tað virði, sum hvor skal hava,

tí krutlugt er, tá ið nokur skinn skulu býtast út úr
einum oðrum hvali, sum ein onnur bygd hevir fingið

mestapartin í; so verður seðil skrivaður fyri hvorja
bygd, hvat numar teir hvalir hava, sum henni líknast,

og hetta arbeiðið er ikki lætt at fáa í gott lag, tá ið

skjótt skal verða alborðið, sum allir grindamenninir tráa

eftir, fyri at sleppa sum skjótast heim, at grindin ikki

skal spillast. Vestfallið er komið í firðinum ; nú verður
brátt sjóvað vestur í Vágar, vestursíðuna í Streymoy,
Hest og Koitur; vestanmenninir gerast tí ótolnir eftir

at fáa seðlarnar frá sýsiumanninum, og teir ganga og
mala í túninum utanfyri hús hansara; men hann hevir

stongt fyri sær, eingin sleppur inn, fyrr enn liðugt er,

og hann má ikki lata seg órógva, men gera seg deyvan
fyri orðum um at skunda sær, sum utan úr túni róp-

ast inn til hansara ; lí tað varðar um, at tað verður
beint skift, so at einki skal verða at kenna honum
um seinnameiri. Men vestanmenninir víkja ikki frá

durunum; fáa teir ikki seðlarnar nú, liggja teir sjóvar-

fallið av sær og noyðast at bíða tvær øktir enn, til tað

verður sjóvað aftur. — — — — Nú verður latið upp
í sýsluinansstovuni: »tólv skinn til bátin!« hesi tíðindi

berast frá munni til munn við skjótheit til allar grinda-
menninar; seðlarnir verða útgivnir, og nú fara bygdar-
menninir at leita, hvðr eftir sínum hvali; nú verður
skorið upp og skipað inn í bátarnar so mikið teir

kunnu bera; og undir hesum arbeiðinum standa tei^

upp um beltið í sjónum, og í hesum váta karminum
seta teir seg inn í bátin og fáa ikki turr klæði at lata

seg í, fyrr enn teir eru komnir tann ofta langa vegin
heim til sín sjálvs. Nú verður lagt frá landið og tikið

til árarnar, húgvurnar lagdar á bekkin, og takkarsong-
urin Ijóðar nú frá bátum í hundratai, sum fara av
stað, hvór við sínum tunga farmi; um málið ikki altíð er

so reint, og nógv kann vera at finnast at tónalaginum
sum teir hava til sálmarnar, so hoyrist tó, at hjarta-

lagið er gott, sum Ijóðar ígjognum tað, ið sungið
verður, og mangt hjarta hevir blotnað, og mangt eyga
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verið vátt, sum á landi hevir staðið og skoðað út yvir

henda lovandi herin, sum prísar Gud og takkar av
innarsta hjarta fyri miskunn og náði.

Nú leingist teimum í bygdunum, sum menninir
eru farnir frá í grind ; tvey samdøgur eru umliðin,

síðan ið teir fóru, og einki er frætt enn; men tey ugga
seg tó við, at vón er um, at grindin ikki er sloppin,

sum so ofta ber á, tí annars hovdu teir longu verið

aftur komnir; tey hyggja og hyggja við lengtandi

hjarta, um ikki bátar síggjast, fara upp á hæddir, hvar
longur sæst út í hav ~ einki sæst enn, og oll vera
roynd í toli. — — Nú kemur róp í: »bátarnir koma«,
so hoyrist sálmasongurin yvir havið; teir nærkast nú,

og alt fólk í bygdini ungt og gamalt fer oman á lend-

ing, við heitari súpan elia kaffi at geva teimum móðu
og vátu monnunum. tá ið teir koma á land. Sokkladnir
eru teir, gripsborð á bátunum, tveir menn sita og oysa,

drabb er við landið av gulinum. »Tólv skinn til bátin,

sex til okkara, sum fáa hálvar partar, og alt veit væl
við«; — hetta eru tey fyrstu tíðindi, sum verður spurt
eftir og strax við gleði svarað uppá. So verður skipað
upp úr bátunum og ofta eftir lítlari hvíld farið av
stað aftur eftir oðrum farmi, tá ið grindin er stór.

Nú er oU grindin førd heim í bygdina, og nú skal

býtast sundur ímillum húsini eftir fólkatalinum, av tí at

25 fólk eru roknað til ein bát í grind; ein bygd, sum
hevir 200 fólk, tekur soleiðis til átta bátar. Tó er

ikki býtt javnt til oU, tveir heimapartar ganga á ein

manspart, sum teir eiga, ið hava ført grindina so
langan veg og haft so nógv púl av henni, og avnot
gongur til teirra einsæri, sum hava skorið hvalin upp.
Hvort mansbarn í bygdmi frá tí gomlu konuni, sum
einki er ment. at gera longur, men sum er fegin um,
at hon nú kann avreiða so mikið í lýsi, at hon nú kann
keypa sær tobak og fáa sær upp í nosina, og til barnið,

sum liggur í vogguni, hvor fær sín part; — er tað tá

undarligt, at gleði er á ollum, tá ið verður rópað:
»grindaboð!«
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Samljóð og misljóð.

Tað er sjálvsagt, at samljóð er nakað gott og dám-
ligt, og óljóð ella misljóð tvorturimóti nakað Ijótt, sum
hvorjum rættiligum manni líkar illa.

Tí sigir eitt gamalt orðtak : »streingir skulu spennast,

so teir Ijóða væl saman«. Hetta orðtakið er nú í sínum
upphavi sagt um streingjaleikir (horpur, fiólir og tílíkt).

Hvor strongur hevir sítt Ijoð: ein strongur er brumm-
andi djúpur, ein annar háur og fíntljóðandi, og hinir

millumparta, men allir hava teir yniist Ijóð sín ámillum,

og tó kann eitt deigiligt samljóð av teimum koma fram,

tá ið hvor strongur lagaliga er spentur í eitt samljóð,

sum yndisliga letur og klingar í mannaoyrum og undar-
liga kann bloyta mannahjartað hjá teimum, sum áhoyr-
andi eru.

Suni fiólin hevir fýra streingir, hvonn við sínum
Ijóði, á sama hátt kann ein sálmur, songur ella kvæði
kynstriga lagast fyri mannamál at syngja ella kvoða
ferstemt eftir lagi tónalagsyrkjarans, snm gevur hvorjum
manni ella hvorjum songflokki av teim fýra portunum
sítt lag at syngja eftir, og er tað deigiligt at lurta

eftir samljóðinum á streingjaleikinum, hvaðana meiri

grípandi fyri hjartað at hoyra songin bornan fram av
mannamunnum við lagi, sum rørir hjartastreingir; hvat
makt hava tá ikki orðini inn í lijartað, tá ið tey eru
sungin í rættum lagi av mongum í felagi, ti) at vekja

hugin í mannabarminum til alt, sum Ijóst og gleðiligt

er at liva fyri.

Mong orðtok eru so háttað, at tey í orðunum siga

eitt, men annað djúpari hugsað liggur dult í teimum
(t. d. »ringur fuglur í sítt reiður drítur« brúkast at

siga um einhvonn, sum spottar tað, ið honum kært eigir

at vera: sum føðiland, fólk sítt o. s. v.; »leypa upp á

tjólegg, detta niður á langlegg* og tílíkt). Soleiðis

hevir hetta orðtakið, sum í upphavinum er tikið til,

djúpari týðing enn orðið sjálvt sigir, og hevir órindi

aðrastaðni at reka og kann nýtast, tá ið liugsað er um
hjartað sjálvt í menniskjuni ; tí har eru eisini streingir,

som hava ymis Ijóð: nokur eru góð Ijóð sum kær-
leikur, tá ið hann hevir sítt fulltónandi Ijóð har inni

við ollum oðrum góðum tonkum og følilsum, sum hann
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hevir í fylgi við sær, siim fýsir tll at fremja alt gleði-

ligt, gott og gagnligt fyri allar, ið hann livir ímillum.

Tá ið hesin strongurin hevir vald í mannahjarta, er

maðurin fegin, og lív hansara gleðiligt, og tað vísir

seg í friðarstrevi og kærleikshugsun ímóti oðrum. Men
í okkara syndugu natúr eru aðrir streingir, sum tí

verri ovlætt vilja koma fram og taka ræðið frá hinum.
Tá ið vreiðis, illsinnis, hats, hevndar tankar og onnur
syndalyst fáa loyvi at ráða í hjartanum, so er sam-
Ijóðið av hjartastreingjunum spilt, og óljoð og missljóð

brýtur fram. Hesir streingirnir mega køvast og broyt-

ast, at misljóðið har inni má víkja fyri tí gleðiliga sam-
Ijóðinum, at tað má vera friðarligt í mannahjartanum,
tí tá fyrstani verður hjartað sum Gud hevir skapað
tað til at vera og njóta sælu og frið.

Men hvussu skal tað nú fáast í lag at spenna teir

illu og horðu steingirnar í hjartanum soleiðis, at teir

ikki fáa harradømið har inni, at illsinnis misljóðandi
streingir mega vendast til at verða blíðskaps vælljóð-

andi streingir, hevndarstreingir umskiftast til fyrigev-

ingar mildu streingir og onnur tílík misljóð broytast í

samljóð. Hvor kenni hjá sær sjálvum, hvorjir av teim
misljóðandi hjartastreingjunum fúsastir eru til at geva
óljóð, tá ið vondir lystir og siðaleys ágirnd fáa vald
har inni og vekja teir illu streingirnar til at darra og
at taka friðin úr hjartanum, og gera mannin til træl

av sínum vonda lysti; tá kemur kúrur aftaná og iðran

um, at hesir Ijótu streingirnir nú tóku maktina og fingu
loyvi til at bróta fram til spell fyri mannin sjálvan og
ofta til ógagns móti oðrum.

Men hvat skal nú gerast fyri at doyva hesar
hjartastreingirnar og spenna teir so, at misljóðið av
teimum má broytast til samljóð við hinar streingirnar,

ið elska friðin og alt, ið gott, gagnligt og elskuligt er?
Og tá má svarast, at menniskjan er viknað av syndini,

og um hon roynir at stríða ímóti, er hon tó ikki ment
til fulnaðar við sínum egna megin at vinna harradømi
yvir teim illu lystunum og spenna hjartastreingir til

fullt samljóð. Men tó eru ráð fyri hond hjá kristnum
fólki, tá ið trúgvin á kærleikin frá Gudi fær innivist

í mannahjartanum við heiligandanum, sum hevir kraft

í sær til at stilla teir darrandi villu streingirnar og
boygjjja teir móti tí Ijóði, sum mannabjartanum best
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gagnar, tá ið hann letur heilagandan hjálpa sær í stríð-

inum móti tí, sum hann annars fer illa av. Sælur tann
niaður og lukkuligt tað hjarta, hvar kærleikurin hevir

fingið sítt fulltónandi Ijóð, og tað í álvara er komið
fram har!

I teirri stóru mannfjoldini utanum okkum eru
eisini streingir, sum hava ymist Ijóð, sum kunnu spenn-
ast til yndisfullt samljóð, tá ið tílíkt verður ført fram,

sum kærleikurin hevir í sær til at røra hjartastreingir.

Eg kann soleiðis nevna fosturlandsástina, tá ið hon
við nýtum og hjartaligum orðum verður úttalað av
skaldum ella í góðum røðum. Tá stillast og tagna teir

misljóðandi streingirnir, og hjartastreingirnir í mann-
fjoldini spennast til gagnligt samljóð. Orðtakið sigir

jú: »góðsemja er fast band, knýtir saman fólk og land«.

Vesælur er tann maður, sum ikki hevir oyra og hjarta

opið og gevur orðunum um fosturlandsástina gætur og
inngongd hjá sær. Og tá ið neyð er á ferð og talað

verður hjartaliga at bøta um hana, er ikki tá ein

strongur spentur, sum Ijóðar væl í hjartanum og víða

vekur samljóð í mannfjold og dregur hjortur saman í

eina trá til at hjálpa og troysta. Og mong tílík góð
sok borin fram av kærleikanum fær samljóð av fjoldini,

og »tá er friðurin heima*. — Ólíka er tá at liva, enn
tá ið teir skorrandi streingirnir spennast til at fremja
ófrið, stríð og bardagar, og illsinni fær vald, hat, hevnd
og tílíkt manna miUum rívur sundur tey fostu bond,
sum eiga at vera teirra millum, ið búgva saman og
skuldu í felagi byggja upp hvor fyri oðrum til sælu

og alla vælferð. — Gott er ti, at spenna streingirnar

hvor í sínum egna hjarta og í samlívinum við óðrum
soleiðis, at teir Ijóða væl saman og stríða ímóti hvorjum
óljóði, at oll misljóð mega steingast úti.
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Joen Peter Gregormssen.

Hásongur Salomons. Fjórða kapitul.

1. Sí, væn ert tú, vinkona mín, vokur ert tú, eygu tíni

eru dúgvur miUum hárlokkar tínar; hár títt er sum eitt geita-

fylgi, ið gongur á biti á Gileads fjalli. 2. Tenn tínar eru

sum eitt fylgi av kliptum óm, ið koma niðan úr tváttánni,

tær eru allar tvílembdar, og eingin teirra er geld. 3. Varrar

tínar eru sum skarlaksband, og munnur tín er søtur; vangar

tínir eru sum eitt petli av granatsepli ímiUum lokkar tínar.

4. Hálsur tín er sum torn Dáviðs, bygt til vápnagoymslu,

har er hongt túsund av skjoldum á tað, skjóldirnir hjá ollum

teim reystu. 5. Bæði bróst tíni eru Hk tveimum ungum

rádjórstvíburum, sum hava beiti ímillum Hljur.

6. Til tess dagsins svalandi gul kemur og skuggar

hvorva, vil eg fara á myrrhufjall og víraksheyg.

7. Alvokur ert lú, vinkona mín, og eingi eru lýti á

tær. 8. Við mær, brúður mín, frá Libanon, við mær frá

Libanon skalt tú koma ; tú skalt h'ta niður frá Amanas tindi,

av Senirs og Hermons tindi, av Ijónabólum og pardaradjóra

fjoUum. 9. Tú hevir fylt hjarta mítt við ástartrá, tá ið mær
verður hyggjandi at oðrum eyga tínum, at einum av ringa-

festunum á hálsi tínum. 10. Hvat ást tín er søt, systir mín,

brúður mín! hvussu nógv betri er ást tín enn vín og royk-

urin av smyrslum tínum fram um allar angandi urtir. U. Av
hunungi drjúpa varrar tínar, brúður; hunungur og mjólk eru

undir tungu tíni, og klædnaroykur av tær er sum angi av

Libanon.

12. Systir mín, brúður mín er ein stongdur urtagarður,

ein læst kelda, ein brunnur stongdur undir innsigli. 13. Plantur

20
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tínar eru ein dýrdargarður við granatseplum, við dýrum

fruktum, koferblómum' við nardus. 14. Nardus og safran,

kalmus og kanel, myrrhu og aloe, og tær bestu angandi urtir.

15. Ein kelda í urtagorðunum, ein brunnur við livandi vatni

og áarstreymar frá Libanon.

16, Vakna upp, norðanvindur 1 og kom tú, sunnan-

vindurl blás tú ígjognum urtagarð mín, so at angin av honum
má sveima út; — onkavinur mín komi í urtagarð sín og

eti av sínum dýru fruktum 1

A fólhafund.

So harður er streymur í Føroya firði

við lúrandi stormi og tvorum byri,

so leikar í Føroyum;

tað skiftandi stríð

herðir ungdómin og ger sinnini frí

og h'vlig í Føroyum.

Her fólkið samlast á fundum fegin,

her kenningar møtast, her nørist gleðin

hjá fólki í Føroyum;

og minnini góð
berast lættliga fram, gera sinnini fró

og Hvlig í Føroyum.

Firðir og fjoll ei ferðini forða,

unglingar lættir um heiðarnar spora

til funda í Føroyum,

og bátarnir við

skera rennandi streym, føra fólkalið

til funda í Føroyum.

Hvor er á fundum so hjartans fegin

— av kinnum og eygum iýsir gleðin —
sum gentan í Føroyum?



307

ja, fólkið hon ger,

sum kundi tað fevnt ta víðu verð,

so fegið í Føroyum.

Hin gamli, sum fyrr var stirvin og tungur,

hann verður so lættur, sum hann var ungur,

á fundum í Føroyum.

Tað ungdómsHv

ger abbar og ommur sum ungu vív

so Hvlig í Føroyum.

Tí samlist nú hvor, sum samlast kann,

ung og gomul, kvinna og mann,

til funda í Føroyum.

Tað sagt er mær,

mangt hugnaligt ber hvor aftur við sær

av fundum í Føroyum.

Sjálvt barnið, sum styðjast við móðurlið,

førið tit tað á fundir við

at venjast í Føroyum
til fólkasið,

so lærir tað nakað so við og við

at virka í Føroyum.

Og teir, sum ikki ómakin spara,

men fúsir um fjoU og firðir fara

til funda í Føroyum,

teir fremja tað verk,

sum birtir Ijós, ger evnini sterk

og hVh'g í Føroyum.

Um einhvor er enn, sum á fiind ei flytur,

men stirvin og stúrin heima situr

av monnum í Føroyum,

vit vóna tó tað,

at nú h'ður fram til kláran dag

hjá oUum í Føroyum.

20*



Rasmus Christoffer Effersø.

Lívsgátan.

Blóman bar bloðini mjollhvít kring sólgula eyga — Baldurs-

brá, skapt til at blíðka menniskjans huga;

systrar hon átti, prýddar í óskornum stakki, so fríðar at

skoða

;

summar sær læntu bjartasta avglans av sól, sum roðandi

sokkur í kavið,

aðrar í litinum bóru sær prís fram fyri reinastu várluft og

djúpbláa havið.

Heysttíðin herjandi kemur, tá folnar alt fagurt av foldum,

liljur og litfríðar rósur mata brátt maðkar í moldum.

Sat tá, óansað av oUum, sum flagsa frá blómu til aðra,

duld miUum folnandi blóð, fruktin, sum skapt er til leingi

at vara.

Vermandi vársól vekjur upp fræið til verðandi voxtur at

spíra

;

vísmonnum væl er tað kunnugt, teir vita jú »lóg, sum man
verðini stýra*.

Spyr teir: hvor gjordi ta lóg.? hvor ræður við fornastu

rúnum ?

Svara teir ei, so spyr tú barnið, sum stetlar í túnum.

Gátuna hevir tú gitna, um kærleikin vermir títt hjarta.

Gleð teg við blóming, við h'við og Ijósið tað bjarta;
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gleð teg, tí nakað tú eigir, gjort til at vara um aldur og

ævir

;

gleð teg, tí ein er, sum lógina gjordi og enn yvir lógini

ræður.

Fára siður — Føroya siður;

træla siður — manna siður.

Fast stóð í fonnum eitt fjalladals fylgi,

svulturin neit tí í mønu og merg,

orðug var skor yvir blánandi bylgju,

ræsurnar stongdust frá fjalli til berg;

fylgið gav tol, tí tað bilaði ei:

veðurin prúði, tann slóðarin treysti,

kundi sum fyrr oUum vísa á leið,

enn hann við nakkanum bresti.

Slóðarin bjóst tó til ótols um síðir,

fúsur hann var til at bróta sær veg,

oman hann tráar til grønskandi Hðir:

>fylgi mítt, kom nú og ger so sum eg!«

Oman fór alt á ta glerstoyttu skor;

rásin tó ikki gav kleyvunum festi,

samfelt fór alt so í smyldur og sor,

týndist sum slóðarin treysti.

Mangir av monnum sum fjalladals fylgið

h'ta á stórdýr so prúð og so klók,

enda sum tað undir brimsóltu bylgju,

hava ei tol til at svolta á rók.

Summi tey durva og falla í fátt

millum tey stóru og ríku í gorðum,

hugsa sum hini í stórt og í smátt,

síggja við eygum frá oðrum.
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Elt ikki altíð sum fyri er slóðað,

sjálvbjargin far yvir land, yvir hav:

maður skal smíða sær lukkuna góða

við teimum evnum, sum skaparin gav.

Gott er við vinum at fylgjast á leið,

ofta í vanda tó vinirnir tróta,

hann sum vil fram á, hann gloymi tí ei

sjálvur sær slóðir at bróta.

Heimferð.

Stórt er við strúkandi byri á dýrdar sjógvi at fara,

størri at stríðast í frøi við andstreym og stormin hin harða,

tolin at stýra ta skákandi leið millum boðar, streingir og íður,

ikki at dvína, um sjógvurin illskast og streymur er stríður.

Gongur tað aftur á stundum, so linkar tó broddur um síðir;

hevir tú treystið í trúgv og í vón, tá ið mestur er vandi,

tá ikki tær grettir í »heiminum fríða« at festa fótin á landi.

Úr sjónarleikinum >Hjá dalahóndum^

(eftir C. Hostrup: En Nat mellem Fjældene). .

Tpiði partur.

(Ein flota í viðarskógvi. Lítil á rennur fram. Ingibjorg kemur oman at

áimi. Nykur í ánni.)

Ingibjórg:
(syngur).

Summarnáttin blíða er um grønar h'ðir lagst, rurar alt í blund

;

hjartað fær ei frið at hvíla, tað má h'ka enn sláa hvorja stund,

má við pínu tita nátt sum Ijósan dag,

barmin vil tað spreingja fyri hvórt eitt slag,
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aldrig frið, aldrig frið tað fær,

syrgjandi leikar, sárt í barmi slær.

Nykur

:

Syrgjandi hjartað sárt í barmi slær.

Ingibjorg:

Ja, nú er nátt í mínum sjúka barmi,

ein nátt so myrk, — hvor stjorna slóknað er,

og aldrig, aldrig kemur dagur aftur.

Stór var mín gleði fyrr. Hvat eigi eg nú eftir?

Nykur:
Hvat eisfir tú nú eftir.?*&

Alt, alt eg havi mist.

Ingibjorg:

Nykur:
Tó, minnið enn er eftir.

Lat minnið bera aftur tíð, sum burtur rann:

Eitt fagurt summarkvold stóð gildi her;

av ungum, reystum dreingjum fuU var stovan,

tú sást ei meir enn ein.

Ingibjórg:

Já, tá eg sá hann fyrstu ferð.

I dansinum við honum fleyg eg burt í annan heim;

við honum gekk eg fram við ánni langa leið,

og mánin glitrandi á vatnið skein.

Hann seyng og skemtaði og hvort eitt orð,

hann talaði, eg goymi enn sum gull.

Nykur:
Burtur fór hann. Dagar gingu, vikur svunnu,

mangan mánað tíðin kreyp;

tó eingin lota leyp,

sum tú ei hugsaði um hann.

Ingibjorg:

Tað var ein tunglig tíð.

Mjorki fjaldi mína sál;

eg gekk sum burtur heiit í oðrum heimi.

Eingin grunaði mín vanda.
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Um svovnur mundi frá mær flýggja,

um húsið náttartíð varð mær ov trongt,

eg kom at ánni her.

Tann tunga trá væl lættnaði,

sum míni tár tey runnu her

í; stríðan streym.

Nykur:
Ein vetur fór; so tokan lætti av.

Við ánna her, sum tú við sukk og tárum

fyrr útoysti tína sorg,

um várið Tórstein fyrstu ferð teg tók í favn.

Ingibjorg:

Ja, her hann tók meg í sín sterka favn,

og gleðin streymaði í hvorja hjartavrá.

Sum fyrsta vársól stígur yvir fjallið, soleiðis kom hann.

Mær dalurin varð tvífalt Ijósur,

hvor blóma varð mær tvífalt meira fríð og ynnilig,

hvor fuglur, sum til reiðrið pjokin dróg,

mær sýndist syngja tvífalt vakrari,

enn fyrr eg hevði hoyrt tað.

Nykur:
Ið hvussu hogt um dagin sólin gongur,

um kvoldið fer hon tó til viða;

um hon um summartíð fer hogt og víða,

tað kemur eftir vetrartíð, tá hon ei meir í dalin skínur.

Nú veturin er komin tín at vitja,

og einki summar kemur eftir.

Ingibjorg:

Nei, einki summar kemur.eftir.

Nykur:
Tórstein er deyður.

Sum lukkan fyrr var stór, so er nú sorgin tvífalt størri.

Ingibjorg
(syngur)

:

Hjartansfegin var eg. Ljósar dreymar droymdi meg um
mín hjarta svein,
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nú er alt umskift, nú sorgin festi búgv hjá mær; eingin

stjorna skein,

síðan hann fór burtur; bæði nátt og dag, i

um tann árla morgun sum við sólarlag,

dimmið svart, dimmið svart her lá.

Hvat kann meg svala, lætta tungu trá.

Nykur:

Ain kann svala, slokkja tyngstu trá.

('lað ringir. — Nykur hvorvur).

Ingibjorg:

Klokkan Ijóðar. Tó eitt annað Ijóð

hon hevir fyri mínum oyrum nú enn fyrr.

Fyrr sum barn eg gekk í túni — hoyrdi halgudagar klang

úr kirkju.

Nú mær Ijóðið ikki annað ber enn sorg í barm,

leggur í mítt sinni meiri tyngd og eykar mína neyð.

(Tað heldur uppat at ringja. Nykur kemur aftur fram).

Ingibjorg:

Tórstein! Tórstein! hvar ert tú nú?

O! skuldu vit ei finnast aftur.?

Er eingin gota, eingin stíggjur fyri mær í myrku nátt?

Er eingin, sum ta miskunn hevir, meg at leiða vegin fram

til tín.?

Nykur:

Jú, kom við mær!

Ingibjorg:

Hvar gongur leiðin.?

Nykur:
Til Tórstein, til tín hjartans vin.

Ingibjorg:

Kanst tú mær vísa veg til Tórstein.?

Nykur:
Ja, kom nú, um tú dirvi hevir!
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Ingibjorg:

Eldur, vatn og deyðin sjálvur kann meg ikki ræða,

um eg havi vón at koma fram til vinin mín.

Nykur:
Har, sum froða undir fossi kókar,

har mátti Tórstein geva upp anda.

I dýpi liggur hann nú kaldur.

Ormar krøkja seg og leggja seg til hvíldar á breiðu bringu.

Hjartað tað djarva og tey eygu blíðu eru nú í vatni sodnað

;

bleikar varrar sukka enn:

kom! Ingibjorg, kom!

Ingibjorg:

Ja, vinur mín, eg komi!

Er tað kalt hjá tær, tá slokkist eldurin í mínum barmi;

er tað myrkt hjá tær, tá vil eg vera við í myrkri.

(Tórstein kemur við skund).

Tórstein:

Ingibjórg

!

Ingibjorg:

Ja, eg komi (skundar sær at ánni).

Tórstein:

Ingibjorg! hvat vilt tú hjá nykinum?

Ingibjorg:

Hjá nykinum ! } (Hon fellur í óvit. Nykur hvorvur. Tað lýsir).

Ur sjónleikinum y>Best man vera mm er«..

(Inni hjá Lukasi presti í Havn. Jákup Jógvansson, bóndi í Dalsgarði í

Skálavík og sýslumaður í Sandoy. Kristina, dóttir Clæmints prests í Todnesi).

Jákup.
Mær stendur nú fyri ein long og ein vandafuli ferð, og

nær eg komi aftur, veit eg ikki, men tað vil eg biðja tygum
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trúgva mær, at hvussu eydnan skipar mína framtíð, so komi

eg aftur við sama sinnalagi, sum eg fari. Hvussu mínir tankar

eru, man faðir tygara fara at siga, um honum tykir tað rætt.

Kristina.

Ikki kann eg vita, hvussu tygara tankar og sinnalag er,

og einki man eg vita, hvat tygum og pápi hava orðað sam-

an. — Tygum gera meg reiðuliga forvitna.

Jákup.
Tað er iítið vert, at eg sigi nú, hvat mær er mest í

huga. Ikki mundi tað verið so ringt hjá tygum at skyna á

tí, um vit vóru samsint bæði.

Kristina.

Hví skulu vit vera samsint.? Ella hví skulu vit ikki vera

samsint? Eg havi ikki skil á, hvat tygum hugsa, og eg

kann ikki tola fólk, sum altíð bera upp gátur.

(Inni hjá Lukasi. Kristina. Elsa, dóttir Lukasar.)

Lukasarkona
(kemur inn).

Nú hevir Kristina skjótt stigið síni seinastu gentuspor,

tað vænti eg; og góðan mann fært tú víst, um tað verður,

sum pápi tín ætlaði í áðni. Eg veit, at móður tíni eisini fer

at dáma tað væl. Tað verður gott hús at koma inn í. Dals-

garður gevur nógv av sær, og tá ið maðurin so er sýslu-

maður aftrat, so kann konan sita fjálg innandura.

Kristina.

Mamma leggur h'tið í slíkt. Hon veit best sjálv, at ikki

kemur alt gott út av ríkidømi. Tað er, sum tað sigist í

vísuni, hon hevir lært meg.

Elsa.

Lat, okkum hoyra ta vísuna!

Kristina.

Eg dugi so vánaliga at syngja, og tit munu eisini hava

hoyrt hana fyrr.
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Lukasarkona.
Ikki man tað vera. Mestur níian móðir tín hava yrkt

hana sjálv. Eg veit, hon hevir íingist við slíkt fyrr. Lat

okkum bara hoyra. Málið eigir tú at hava nóg gott.

Kristina
(syngur).

Mangar kvinnur, í huginum stirdar,

eiga ognir og búgva í borg;

teirra gávur í gler eru hirdar,

tí at hjartað tað tyngist av sorg;

á hvorjum degi

sakna tær glæði,

kenna ei kærleikans megi.

Meðan seyður kann kødna í fonnum,

meðan neyt leggjast avvelt í gil,

hvor ein kvinna fær eydnu av sonnum,

sum kann eiga tann sveinin, hon vil;

dagur frá degi

líður í gleði,

kærleikin hevir ta megi.
•.íí^í

;

-

Úm so búgvið alt oyðist av eldi,

og um skriðan við teigunum fer,

um so stormurin herskar við veldi,

tað ei hjúnunum skilnarsótt ger:

á hvorjum degi

eiga tey gleði,

styrkjast við kærleikans megi.

Lukasarkona.
Takk fyri sangin. Eg vil ikki annað siga, enn at kær-

leikin kann vera góður, men breyð er tó eisini neyðugt, og

tann genta má væl prísa lukkuni, ið fær slíkan mann sum

Jákup; tí hann er bæði góður og vitugur og so prúður sum

nakar. Gentur seta sær stundum býttligar tankar í hovdið

og duga ikki á at skyna, at ofta býr fals undir fríðum skinni

;
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tí er tað gott at hava foreldur, sum duga at ráða í tí, sum
meir er enn barnaverk at ganga inn til.

Kristina.

Eg sigi fyri meg, at eg haldi tað mátti verið beinari,

um gentan, sum mannin skal hava, sleppur at velja sær

hann sjálv. Tað batar h'tið, um faðir og móðir velja ein

mann eftir teirra tykki, og hann ikki kann hóska aftur at

dótturini, sum tó noyðist at liva saman við honum alla

ævi sína.

Lukasarkona.

Ja, ja, tað er enn, sum ofta hevir verið fyrr, at eggið

vil læra hønuna. Eg síggi, tað batar ikki at siga nakað

VÍð teg. (Hon fer).

(Árið eftir. Stova í Dalsgarði. Náttina eftir brúdleypið hjá Jákupi Jógvans-

syni. Eitt borð stendur inni við silvurhorni og nógvum dýrgripuni á).

Jákup. Kristina.

Jákup
(vísir at borðinum).

Hasum oUum vil eg, at tú skalt ráða við sum tær best

tykir, antin tú vilt goyma ella lata av tí, skal eg vera

óspurdur. Og her hevir tú lykiar til allar goymslur, bæði

úti og inni. Ráð tú eisini við tí sum best. Koma vesæl-

ingar til garðs, so spar ikki at lata, men sig mær frá, áðrenn

uppi er.

Kristina.

Lítið er mær um dýrgripir og minni um lyklar. Betri

var tað, um maðurin, sum settur er til at herska, hevði í

hondum alt sum er. Hvat skuiu vit ómyndigu kvinnur ráða

yvir nokrum, sum ikki sleppa at ráða yvir okkara egna

tykki ella hjartalagi. (Horvir burtur frá honum).

Jákup.
Havi eg gjort illa í tí, at eg tók teg til ektar, so fyri-

gev mær! Eg sá fullvæl, at tú vart kaldari, enn vívið eigir

at vera; men móðir tín og presturin, bróðir tín, góvu mær
so góðar vónir um, at tað mundi fara at javna seg við
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tíðini. Sjálvur havi eg kent tað soleiðis á mær, sum tann

tíðin ikki skuldi verið langt burtur, tá ið vit koma á samt,

sum hjúnum sømir. Kann vera, at tað er tí, at maður lætt-

ari fæst til at trúgva tí, ið hugurin stundar eftir.

K r i s t i n a.

Ikki vænti eg, at tað verður oðrvísi okkara ímiUum.

Tað er ofta fyrihildið mær av frændum mínum, hvussu eg

eri órímilig, ikki at takka til at fáa tað betur enn nokur

onnur kvinna í landinum; men tað er tó so, at eingin ræður

fyri sínum tykki. Ikki eri eg so sinnað, at góðs og garðar

eru mær alt, og ikki vænti eg at fáa meiri virðing fyri sh'kum

enn eg havi haft.

Jákup.
Ikki vil eg hava teg at festa títt hjarta við góðs og

garðar ; men tað vænti eg, at tú ikki av ollum gloymir burt,

hvat tú játtaði fyri altarinum ídag. Kunna vit ikki verða

reiðuliga samsint, so lat okkum tó ikki iUsemjast, men liva

Sum VÍnfÓlk fyri fyrst. (Hann fevnir hana og bjóðar til at kyssa hana.)

Kristina
(snarar hovdið undan, so at hann kyssir hana á kinnin).

Skulu vit ikki koma til at illsemjast, so er tað best, at

hvort fer sín vegin.

Jákup.
Eg veit,fhvat veg eg eigi at ganga. (Fer.)

Kristina
(fer út at vindeyganum — setur hond upp undir kinn — sukkar; kvoður so):

Faðir og móðir meg burt góvu
— og mínir frændur fleir —

;

tá kom sorgin í mítt bróst

og eingin gleði meir.

Lítil er hugur her undir oki tunga at kúgast.
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(í Dalsgarði. Tólv ár seinni. Kristina. Inga, dóttir Onnu á Kák

í Havn).

Inga
(kemur inn).

Góðan dag! Eg veit ikki, um eg eri kend?

Kristina.

Hatta man vera Inga, mamma Mortans. Jákup segði,

at hann hevði sent boð at biðja teg koma suður at ferðast

og finna sonin.

Inga.

Jú, so er. Eg hitti Mortan úti í bønum. Hann er

vorðið sum evnaligur at vera á trettanda ári. Nakað hevir

mær longst eftir honum, men hin gamla hevir ikki viljað sæð
hann fyri sínum eygum, og sjálv havi eg ikki haft áræði til

at koma suður um fjorðin. tí eg ræðist so av lagi illa á

báti. — Eg kann ikki fuUtakka tykkum, sum hava fostrað

hann so væl upp og verið so góð við hann.

Kristina.

Tað man vera her, sum tað gamla orðtakið sigir: »Eing-

in stingur so annans manns barn í barm, at ikki føturnir

standa út.« Jákup hevir alla tíðina verið góður við hann,

sum hann er við oll, bæði innanhýsis og uttanhýsis; men eg

var ikki góð við 'hann ta fyrstu tíðina, um hann ikki nú kann

gremja seg iUa av fótakulda. Tað var nógv fólkasnalík um,

at logmannskona tók til sín teg við soninum, og — Gud
fyrigevi mær mína synd — eg trúði, hvat ið sagt varð: at

Mortan mundi vera av hennara egna kjoti og blóði, og mín

illgruni bleiv ikki betri av tí, at Jákup vildi hava hann

hegar. Tá ið hann vax upp, fekk eg skilliga at síggja, hvórj-

um hann líktist; og tá vendi mítt sinni um, so eg kendi

meg sjálva, hvussu ónærislig eg havi verið ímóti Jákupi,

sum tó alla tíðina hevir borið meg uppi á hondum og verið

so góður við meg, at eingin kundi verið betri, um tað so

var við ta bestu kvinnu í verðini. Eg síggi, hvussu Jákup

hevir verið forharmaður av mínum atburði, tó at hann hevir

roynt ikki at latið tað sæst, men eg skammist at siga, hvat
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eg havi hugsað fyrr og hvat eg hugsi nú, og so stúri eg

fyri, at hann ikki nú kann vera so góður við meg. sum í

tólv ár havi verið honum til sorg og harm; — at hann enn

er bh'ður við meg, er helst tí, at hann ikki kann vera oðr-

vísi við nakað menniskja.

Inga.

Nei, hugsa ikki tað, at Jákup er minni góður við teg

tiú, enn hann hevir verið fyrr. Eg veit, hvussu trúfastur hann

hevir verið við móður mína, sum var dadda hansara.

Kris tina.

Hatta er hvort sítt ; móðir tin er góð við hann, hví skal

hann tá ikki vera góður við hana.? Men hygg nú við hon-

um og mær: »Ilt er at leggja ást við tann, ið onga leggur

ímóti.« Tað sigst at vera ringari enn nokur onnur plága

ella sótt í verðini. Hvussu skal ein kunna vera góður við

tann, ið hevir valdað honum sh'ka plágu í tóiv líðulong ár}

Tnga.

Ikki dugi eg at siga, hvussu tað ber til, men tað kenni

eg við mær sjálvum, at soleiðis kann tað vera og soleiðis

er tað ivaleyst við honum; tí er tað best fyri hann at fáa

alt at vita sum skjótast, og um tú ikki sjálv vilt tala við

hann um hetta, átti eg at sagt honum alt, tó at eingin eigir

at leggja seg út í, hvat ið hjúnum er ímillum.

Kristina.

Nei, nei! tá má eg heldur siga honum tað sjálv! (Reisist.)

Nú má eg skammast, at eg havi sitið sh'ka tíð og hvorki

boðið gestinum vátt ella turt.

Inga.

Eg havi verið so ring av sjóverki, at eg fái einki notið.

Tað var so tungur sjógvur um fjorðin og so nógv brim, at

tað var nóg ringt at lenda við farmabáti. Teir sogdu, át

hann visti iliveður í.

Kristina.

Víndurin hevir vaxið so knappliga, nú er tað sannur

stormur og brimið stendur longu upp í grasið. Eg stúri fyri

Jákupi, sum fór til havs í morgun.
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Inga.

Hav gott mót! Hann man skjótt fara at vera her; tað

er jú undangonga inn úr havinum, og bátar sóust at sigla,

tá ið eg fór niðan úr mólini.

Kristina.

Harrin forbjóði tað, at hann skuldi umkomist áðrenn eg

havi biðið hann fyrigeva mær mín atburð ímóti honum.

Inga
(hevir hugt dt).

Eg fari út eina lotu. Mortan kemur niðan ígjognum

túnið.

Kristina.

Nei! far ikki frá mær! — Jú — hvat sigi eg? — far

tú. — Eg havi tað væl forskylt ! (Heldur hendurnar fyri eyguni).

Inga
(møtir Jákupi í durunum, veittrar til hansara, smílist og fer).

Kristina. Jákup.

Jakup
(kemur inn — hyggur tigandi at henni).

Kristina
(hyggur upp — fer yvir til Jákups og fevnir hann).

Tað var væl, at tú komst! Tað er óforskylt, at eg

havi íingið teg aftur, sum eg havi verið ónd við teg óll

hesi árini.

Jákup.
Sig ikki tað, at tú hevir verið ónd. Um tað ikki hevir

verið so væl, sum eg hevði ynskt tað, so má eg geva mær
sjálvum skyldina. Eg kundi ikki annað vænta.

Kristina.

Jú, tú kundi væl vænta tað betri; men eg havi verið

sum eitt troll, ja verri enn eitt troll, so eg fái meg illa til

at trúgva, at tú kanst vera so hjartaliga góður við meg,

sum eg eri tað við teg.

21
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Jákup
(tekur hana hjartaliga inn at sær).

So góður eri eg við teg enn, at eg ongatíð havi verið

tað betri.

Havfriigvin kv'óður.

Flotur fríðar og dalir,

tílíkt nevnist á jorð;

eg nevni mínar salir,

hav og sund og fjorð.

Mær tæna blíðir álvar,

bera skrínini full,

hundraðtals vakrar bjálvar,

dýrar steinar og guli.

GuU á gólvi man glitra,

silvur skínur í holl;

sjaldsamir voxtir titra,

og prýdd er borgin oil;

gHtrandi gyltir tindar

og takið fagurt blátt;

kertur av álvum kyndar

mær lýsa dag og nátt.

Dagar langir mær gerast,

her heldur harmur til.

Fríur fiskurin ferðast,

sveimar hvar hann vil;

stríður streymur í sundi

fer frítt um mína borg.

Hjarta mítt tað er bundið

við trá og sút og sorg.
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Lítið troystar meg silvur og guU,

krystallir og perlan hiti bjarta;

um borgin óU er av dýrgripum full,

tað kann ikki svala mítt hjarta —
tað brúsandi bál, sum havsdýpið ikki kann køva.

Og um eg má vera altíð ung

og framsýnt og fremst í viti,

eydnan er mær ei minni tung,

so sorgarbundin eg siti:

ei vón og vit, ei vakurleikin meg troystar.

(Úr sjónleikinum Magnus).

I

Hjalmar Hammershaimb.

Skipan fyri partafelagið Føroya Banki.

Fyrsta grein.

Mið og setur bankans.

§ 1-

Bankin er nevndur partafelagið »Føroya banki«.

§2.
Bankans mið er at fremja vinnuvegir Føroyinga.

§ 3.

Setur og ting bankans og bankastovan eru í Havn. Ut-

bankar kunna setast í oðrum bygdum í Føroyum.

Onnurgrein.
Grundpeningur bankans.

§ 4.

Grundpeningur bankans er 300,000 krónur, sum rindast

í hond til tær tíðir, sum bankanevndin fastsetur.

21*
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Aðalfundurin kann við so stórum fleirtali, sum nevnt er

í § 28, fastseta, at grundpeningurin skal hækkast.

Partabrovini Ijóða upp á 200 krónur hvort.

§ 5.

Við partabrovunum fylgja vinningslepar og eitt lepa-

prógv, sum nýggir vinningslepar kunna fáast fyri, tá ið hinir

eru uppi.

Er ein vinningslepi ikki kravdur innloystur hjá bankan-

um í seinasta lagi 5 ár eftir, at hann kundi krevjast inn-

loystur, missir hann sítt virði, og teir peningar, sum kundu

fáast fyri hann, falla til tiltakskassa bankans.

§6.
Partabræv Ijóðar upp á hann, sum tað hevir í hendi,

men kann í bókum bankans skrivast inn á navn.

Skrivar maður partabræv frá sær, sum er ført inn á

navn, bindur tað ikki bankan, uttan at ognarskiftið verður

skrivað inn í bøkur bankans.

Triðja grein.

Starv bankans.

§ 7.

Starv bankans er at røkja fylgjandi fyritókur:

1) at taka móti peningum, sum verða settir inn annaðhvort

sum bráðfengisinnskot ella í leypandi rokning eila sum

innlán upp á bók ella fyri lánsprógvi;

2) at læna móti, at góð virðisbrov verða sett í veður, upp

til tríggjar fjórðungar av virði teirra. Vanliga verður

ikki lænt uttan móti skuldbrævi, sum er givið út av ríki

ella av sóknarsamlagi ella av almennum lænukassa, og

sum verð verður sett á í keypskála, ella móti banka-

partabrævi, sum verð verður sett á upp á sama hátt,

ella móti skuldbrævi, hvarí fost ogn er sett í veður;

3) at geva bráðfengislán fyri handilsvaru;

4) at keypa og selja vexlar, mynt, skuldbrov ogpartabrov;

5) at bjóða fram samanskotslán og at fáa peningar til íyri-

tokur viðvíkjandi vinnuvegirnar

;
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6) at geva rætt til at læna í leypandi rokning annaðhvort

nióti sjálvskuldaratrygging ella móti panti;

7) at læna móti trygging í fastari ogn í Føroyum upp til

helftar av ásettum verði.

Aðrar bankafyritokur, enn her eru nevndar, kann bankin

ikki fáast við, uttan at bankaráðið við ikki minni enn trim-

um stemmum játtar tað.

Fjórða grein.

Stýring bankans.

§ 8.

Viðurskiftir bankans røkja:

a. bankaráðið,

b. bankanevndin,

c. aðalfundurin.

A. Bankaráðið.

§ 9.

í bankaráðið verða valdir 5 limir og 2 tiltaksmenn.

Bæði limirnir og tiltaksmenninir skulu vera skrivaðir inn

fyri part ella standa sum álitismenn fyri eitt partafelag, ið er

skrivað inn fyri part. Minst tveir limir og báðir tiltaksmenn

skulu búgva í Føroyum.

§ 10.

A hvorjum vanligum aðalfundi fer tann bankaráðslimur

frá, sum longst hevir verið í ráðinum. Hava tveir ella fleirí

verið hka langa tíð, draga teir lut um tað.

Annar tiltaksmaður fer frá annaðhvort ár. Fyrstu ferð

draga teir lut um tað. Teir kunna verða afturvaldir. —

§ 11.

Fáa limir forfall, ella fara teir úr ráðinum, kemur annar

tiltaksmaður ella báðir inn aftur fyri til tess, at nýggir limir

kunna verða valdir.

§ 12.

Bankaráðið heldur fund annaðhvórt í Havn ella í Keyp-

mannahavn. Formaðurin lýsir til fundar, tá ið hann ella
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minst tveir limir halda tað vera neyðugt, um moguligt so

langt framman undan, at teir limir, sum ikki búgva har, ið

fundurin skal haldast, fáa nóg langa tíð til at koma á fund.

Tá ið limir verða tilsagdir, skal dagsskipan fyri fundin kunn-

gerast hvorjum limi. . Einki kann avgerast, uttan at minst

tríggir limir stemma. Kunna limir ikki sjálvir koma á fund,

kunna teir lata ein annan lim stemma fyri seg ella senda

bræv um, hvussu teir vilja stemma. Tá ið ikki annað er

ásett í hesari skipan, verður alt avgjort so, sum flestir vilja.

Eru Hka nógvir í báðum portum, vinnur tann partur, ið for-

maðurin heldur við. Sakir, sum ikki standa á dagsskipanini,

kunna ikki endiliga avgerast, uttan at allir limir í ráðinum

eru á fundi. Hevir formaðurin forfall', kann hann láta ein

annan av limunum vera bráðfengisformann.

Tá ið ein fyristoðumaður er har, sum bankaráðið heldur

fund, skal tað vanliga loyvast honum at koma á fundin og

samrøða um tað, sum teir hava upp á mál, men tó ikki í

sókum, sum eru frammi um hann sjálvan. — Hann hevir

onga stemmu.

Annars fastsetur bankaráðið sjálvt sína fundarskipan.

§ 13.

Bankaráðið stendur undir aðalfundinum, soleiðis sum í

skipanini er fastsett, men hevir annars hægsta ræði fyri

bankanum og viðurskiftum hans. — Tað fastsetur megin-

reglurnar fyri, hvussu fyristóðunevndin eigir at røkja tey

viðurskiftir, ið dagliga falla fyri. — Umframt hesi viðurskiftir

stendur bankaráðið í ollum lutum sum álitismaður bankans

so væbyvir fyri tí almenna og triðjamanni sum yvir fyri

partamonnunum.

§ 14.

Bankaráðið kann, tá ið minst tríggir iimir stemma fyri

tí, yvirdraga einstokum av bankaráðslimunum at røkja sum-

mar av teimum sokum, sum eru lagdar undir tað, og at

hyggja eftir tí, ið gjort verður í bankastovuni, annaðhvort á

fastsettum tíðum ella óvart.
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§ ló.

Alt skriftligt, sum bankaráðið útsendir, eigir at undir-

skrivast av formanninum og einum av hinum limunum. Hvat

tað samlaða bankaráðið játtar upp á bankans vegna, bindur

hann.

§ 16.

Teir bankaráðslimir, ið búgva í Havn, skulu eisini hava

tilsjón við tí dagliga starvi bankans upp á tann máta, sum
tað samiaða bankaráðið fastsetur. Ráðið fastsetur hartil ta

løn, sum teir skulu fáa fyri tað. Bankaráðslimirnir fáa annars

vinningspart eftir § 32 og flutningsgjald.

B. Bankanevndin.

§ 17.

Bankanevndin skipar fyri, hvussu tað dagliga starvið

eigir at vera gjort. Limirnir í bankanevndini eru teir í Før-

oyum búgvandi bankaráðslimir, fyristoðumenninir og kassa-

meistarin. Tað samlaða bankaráðið fastsetur talið av fyri-

stoðumonnunum, útnevnir teir og setur teir av, avger korini

fyri teir, setur magnaskil teirra millum og fastsetur, hvat

hvór teirra eigir at gera.

Bankaráðið setur skipan fyri útbankar.

§ 18.

Fyristoðunevndin stendur sum álitismaður bankans í

dagligum fyritokum.

Hon útnevnir og setur av við samtykki av bankaráðin-

um fyristoðumenn fyri útbankar, kassameistara og bókhaldara

og eftir egnum ráði hinar tænastumenn bankans. Fyristoðu-

nevndin eigir at fylgja tær ásetingar, sum bankaráðið skipar

fyri, tá ið hon og tænastumenninir fastseta treytir fyri virki

teirra. Kassameistarin skal geva passaliga trygging.

Fyristoðumenninir mega ikki standa í skuld til bankan.

§ 19.

Bankaráðið fastsetur, hvussu mangir eiga at undirskriva

fyri at binda bankan í dagligum fyritokum. Hetta verður

kunngjórt so, sum í § 33 er ummælt.
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§ 20.

Partamenninir velja tveir roknskapsgrannskoðarar.

C. Aðalfundurin.

§ 21.

Tann vanligi aðalfundur verður hildin 15da juni á hvor-

jum ári.

Einsærir aðalfundir haldast, tá ið annaðhvort tann van-

ligi aðalfundur ella bankaráðið krevur tað, ella tá ið skrift-

ligt krav harum kemur inn frá partamonnum, sum tilsaman

ráða fyri partabrovum fyri minst 50,000 kr.

Aðalfundirnir haldast annaðhvort í Keypmannahavn ella

í Havn, soleiðis sum bankaráðið viðtekur.

§ 22.

Aðalfundirnir kunngerast av bankaráðinum við almenn-

ari lýsing minst 6 vikur framman undan roknað frá fyrsta

lýsingardegi. Dagsskipan eigir at kunngerast í lýsingini.

§ 23.

Aðalfundirnir stýrast av einum fundarstýrara, sum banka-

ráðið ber upp á mál og fundurin velur. Hann avger oll

spursmál um beina stýring av fundinum.

§ 24.

Hvor partamaður hevir eina stemmu fyri hvorjar 200

krónur, sum hann hevir partabrov fyri, og hevir rætt tii

at møta og stemma á fundinum, tá ið hann í tað seinasta 3

vikur framman undan hevir sýnt fram prógvið fyri hendan

rættin. Hann fær so inngonguseðil, hvar á er sett tahð av

stemmum, hann eigir. Rættur til uttan serskilda fuUmakt at

møta fyri einum partamanni á aðalfundinum má verða prógv-

aður har, sum inngonguseðil verður kravdur, og at hetta er

prógvað, eigir at verða skrivað á seðilin. Hvor partamaður

hevir rætt til at lata ein annan partamann møta fyri seg á

fundinum, tá ið hann gevur honum rætta fullmakt.

§ 25.

A vanligum aðalfundi eigir at takast fyri:

l) framlegging av frásogn frá bankaráðinum um starv

bankans,
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2) framlegging av grannskoðaðum roknskapi og uppskotin-

um um, hvussu avlopið av árinum eigir at nýtast,

3) uppskot um góðkenning av tí avlagda roknskapinum,

4) val av bankaráðslimum (§ 10),

5) val av grannskoðarum (§ 20),

6) avgerð av hinum sokum, sum eru settar upp á dags-

skipan,

7) onnur spursmál, sum bankaráðið ella partamenn hava

sett fram til umrøðu.

§ 26.

Uppskot frá partamonnum skal bankaráðið taka upp á

dagsskipan fyri fundin, tá ið tey verða sett skriftliga fram

áður enn Ista mars av partamonnum, sum standa fyri ikki

minni enn 25,000 kr. í portum.

§ 27.

Einki kann avgerast á aðalfundi, uttan at tað hevir

verið lýst á teirri kunngjordu dagsskipan ella er broytingar-

uppskot til sh'kt.

§ 28.

Uppskot til broytingar av hesari skipan skal særliga

framhaldast í lýsingunum til aðalfundin. Tað kann ikki við-

takast, uttan at so mangir møta á aðalfundinum, at teir ráða

fyri minst helftini av grundpeninginum, og at minst tveir

triðjungar av teimum avgivnu stemmum halda við uppskot-

inum. Eru ikki so mangir á fundi, at teir ráða fyri so

nógvum, sum áður er sagt, skal bankaráðið, tá ið tað hevir

framsett uppskotið ella samtykt tí, lýsa til annan aðal-

fund 6 vikur framman undan, og á hesum fundi kann tá

uppskotið endiliga viðtakast við tveimum triðjungum av

teimum stemmum, ið verða avgivnar, og nýtist tá ikki at

ansast eftir, hvussu nógv av grundpeninginum teir ráða fyri,

sum møta.

Allar aðrar viðtokur avgerast eina við flestum stemm-

um, tá ið ikki annað er fastsett í hesari skipan.
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§ 29.

Utnrøður og viðtokur á aðalfundi skrivast inn í bók, sum

bankaráðsformaðurin og fundarstýrarin undirskriva.

Fimta grein.

Roknskapsuppgerð, avlopsskifti og tiltakskassi.

§ 30.

Virkisár bankans gongur frá Ista januar til 31ta december.

Grannskoðararnir, valdir eftir § 20, eiga at gjognumganga

roknskapin og samanbera hann við bøkur og peninganøgd

bankans. Bankaráðið fastsetur løn teirra.

§ 31.

Tá ið ársroknskapur bankans verður uppgjórdur, førast

til útgávu allar tær sonnu útgávur, sum í árinum hava verið

gjordar til at dríva bankan. Bankaráðið kann viðtaka, at

ein útgáva, ið er gjord í árinum, er so háttað, at hon eigir

at býtast til fleiri ár. So førist eisini til útgávu hvort tap,

ið baiikin hevir haft í árinum. og tær avskarvingar, ið nýt-

ast, á virðisbrovum og aðrari ogn. Tó kann tap, sum banka-

ráðið ilcki heldur eigir at falla niður á uppgerðina fyri tað

árið, skarvast av á tiltakskassanum. Til inntoku verður førd

hvor inntoka, ið av sonnum er havd í árinum, og frámgongá

við verðbroyting av virðisbrovum. Virðisbrov, sum verð verður

sett á í keypskála í Keypmannahavn ella í oðrum staði, eiga

í roknskapinum at setast til tað keypsverð, sum var sett á

tey, tá ið roknskapsárið gekk út.

§ 32.

Av ársavlopi bankans verða fyrst lO^o logd til tiltaks-

kassan, inntil hann er vaxin til 25°/o av tí innskotna grund-

peningi. Harnæst fáa partamenninir 4^0 av tí innskotna

grundpeningi. Av tí avlopi, sum tá er eftir, verða 5^/o givin

í vinningspart til bankaráðið og 12^/o til fyristóðumenninar

og hinar embætismenninar bankans eftir einari skipan, sum

er gjord av bankaráðinum. Av teimum 83^0, sum eru eftir,

eiga minst 18 at leggjast til tiltakskassan, so leingi hann ikki
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er vaxin til 25^0 av tí innskotna grundpeningi, meðan hitt

verður givið partamonnunum aftur at tí, ið teir hava íingið

fyrr. Aðalfundurin kann tó altíð eftir uppskoti av banka-

ráðinum viðtaka, at meira skal verða lagt til tiltakskassan,

og h'kaso, at tað skal vera lagt til hans eisini eftir, at hann

er vaxin til ta áður nevndu stødd.

Sætta grein.

Almennar fastsetingar.

§ 38.

Allar lýsingar og kunngerðir frá bankanum skulu setast

3 ferðir í tað blað, sum er góðkent fyri Føroyar til almenn-

ar kunngerðir, og í minst eitt blað, sum kemur út í Keyp-

mannahavn, eftir avgerð av bankaráðinum.

§ 34.

Fyri at tað kann viðtakast, at bankin skal upploysast,

krevst, at so mangir møta á aðalfundi, at teir ráða fyri minst

helftini av grundpeninginum, og at minst tríggir fjórðungar

av teimum avgivnu stemmunum játta upploysingina.

Tá ið bankin skal upploysast, avger aðalfundurin, um
bankaráðið ella ein serUga hartil vald nevnd skal standa fyri

uppgerðini. Tá ið uppgerðin er liðug, verður seinasti aðal-

fundur hildin, og á honum verður greitt frá uppgerðini og

uppgerðin góðkend.



Joen Poulsen/

Sigmundur Brestisson.

Gott og væl 900 ár her íiri búði í Føroyum ein navn-

framur maður, sum æt Sigmundur. Um hann talast í »Før-

oyingasøgu« og kvæðum. Hann var sonur Brestis í Skúgv-

oy. Bróðir Brestis æt Beinir og átti ein son, ið er nevndur

Tórir og var tvey ár eldri enn Sigmundur.

Vær finnum Sigmund íirst 9 ára gamlan á einum kletti

á Dímun, har sum faðirin og farbróðirin vóru vignir. Hin

11 ára gamli Tórir græt, sum heldur ikki var løgið; men
Sigmundur segði: »Grátum ikki frændi, men leggjum tí

longur í minni.« Hetta eru tey íirstu orð, ið søgan hevir

goymt osum av hansara munni, og tey eru væl háttaði til

at seta sum ivirskrift ivir Sigrnundar ævisøgu, tí tey vísa

m a n n i n í badnaaldri, og um søgan endaði her, vildi eingin

verið í iva um, at hetta »badn« ikki kundi vaksa upp til

annað enn ein mann, sum ikki óttaðist vanda, ikki kreyp

aftur undir, tá ið um galt. Søgan vísir til fudlnar, at hann

ikki óttaðist.

So mátti hann í trælabúna kjá Tróndi; men búnin hekk

uttaná, innan undir livdi, um enn kúgaður, fríborin drongur.

— Við Ravni, sum ikki viidi keypa fríbornar dreingir sum
trælar, men heldur læt seg »keypa« til at flita teir úr Før-

oyum, komu frændurnir eystur tii Noregis (Víkina), kvar

Ravnur gav teimum teir peningar, sum hann hevði fingið firi

at flita teir burtur. Tá ið teir høvdu dvøit tvey ár í Vík-

ini, løgdu teir, móti vetri, leiðina vestur um háfjødlini, á

fund Hákun jadls, sum tá ráddi í Noregi. Hetta var ein

) Joen Poulsen nýtir vanliga, eins og dr. phil. Jakob Jakobsen, ta

stavseting, ið menn nevna «broyting».
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óskoytisferð, sum tó vísir stórt dirvi. Teir viltust og lógu

úti fleiri samdøgur í kava og kulda, matleysir; ei undur í

at Tórir legðist íiri. Nú vísti Sigmundur bæði sítt eðilsinni

og so, kvat álvur, ið í honum var. Tórir bað hann royna

at leita sær til húsa, um hann kundi, og lata seg liggja eftir

á fjadlinum; men Sigmundur segði, at annaðkvørt skuldi

verða, at teir skuldu báðir koma fram edla kvørgin teirra.

So tók Sigmundur Tórir upp á bakið og bar hann í kavan-

um til tess, at teir funnu eitt einbíli. — Her, kjá Torkili

turrafrost, dvøldust teir í 6 ár og løgdu seg eftir at læra

listir, fimleika, vápnabrúk og sund (svimjing), og vísti Sig-

mundur seg her sum ein avrekskappi, tá ið hann drap eina

bjødn, sum Torkil ikki hevði hættað sær í holt við.

Síðani løgdu teir ferð sína vestur av fjødlum og funnu

Hákun jadl og leitaðu sær um stirk. Hann fingu teir, so

Sigmundur kundi koma sær í víking og royna, kvat hann dugdi.

Nú hovum vær lindi til at kadla víkingar »sjórøvarar«, men so

var ikki skoðanin í teirri tíðini. At berjast á einum víkinga-

flota, sum var førdur edla útgjørdur av einum høydingi, var

tá Hka heiðurligt verk, sum nú at berjast undir landa-merki

til at verja fosturland. Skipini (3) kjá Sigmundi vóru tó

ikki stór og fólkið heldur vánaligt. Hann læt keypmenn

fara í friði og vildi ikki berjast uttan við sínar javnh'kar (vík-

ingar), og kom tó aftur við æru og góðum fongi. Nú hevði

Sigmundur víst, kvat hann dugdi, og væl gjørdi hann við

menn sínar, tí vóru adUr fúsir til at filgja honum. Triðja

árið, Sigmundur var í hernaði, møtti honum ein hin reyst-

asti kappi í Norðurlondum, Haraldur Jadnheysur. Her
møttust tveir javnh'kar í vápnalistum og sættust (forlíktust)

teir so, og Sigmundur vann Haraldi grið og landavist kjá

Hákun jadii; tí Haraldur var firi idlgerð gjørdur útlagin av

jadlinum. Hetta kann vera nóg mikið at vísa, at Sigmundur

var vápnafimur og ídróttamaður.

Sigmundur var góður og trúgvur við vinir sínar. Tað
vísti hann, tá ið hann bar Tórir á fjadUnum, tað vísti hann,

tá ið hann í vreiði snúði sær frá Hákun jadU, áðrenn hann

vildi játta Haraldi jadnheysi landafrið, og ikki minst vísti
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hann tað, tá ið hann á Suðroyaríirði svam first við Einari

og síðani við Tóriri á baki til tess, at hann sjálvur kom
so útlúgvaður á land, at hann ikki var mentur at koma sær

niðan úr fjøruni, men mátti liggja í taranum til Tórgrímur

óndi fann hann og drap hann. Tað er vadla ovmikið sagt,

at Sigmundur her setti Hvið til firi vinir sínar.

Var Sigmundur nú óndur og grummur við fíandar sínar?

Um so var, vildi ein ikki kunna sagt annað, enn at hann var

badn av sínari tíð; men ikki hoyrist mikið um, at hann var

grummur. Hann kom aftur til Føroyar at hevna faðir sín,

sum ein og kvór ærukærur maður í teirri tíðini var noyddur

til at gera. So møtir hann first Svínoyar-Bjadna, sum var í

teirra flokki, ið drupu Brestir og Beinir; men tá ið Bjadni

minnir hann á, at hann (Bjadni) tó ráddi frá at drepa smá-

dreingirnar h'kasum fedrar teirra, og síðani bíður Sigmundi

sjálvdømi, sættust (forh'ktust) teir straks, og hildu teir síðani

væl sína sætt. Og so atburðurin við Trónd! Har kann

eitt og annað vera at finnast at Sigmundi, men ikki tað, at

hann var ovgrummur, heldur hitt, at hann var ovmildur.

Um hann hevði tikið h'við av Tróndi straks, hann kom aftur

til Føroyar, var tað ikki meira enn Tróndur hevði uppiborið.

Ein kann nú siga, at Tróndur var sera beinasamur, at hann

beyð Sigmundi sjálvdømi, og at einum tíh'kum boði átti Sig-

mundur at tikið við. Ja, í Svínoy tók hann við tíh'kum boð,

tí tað var ein »maður«, sum beyð; á Dímun vildi Sigmundur

sjálvur hava sjálvræði ivir Øssuri, tí har var tað eisini ein

»maður«, hann skifti orð (og síðani høgg) við; men um Sig-

mundur ikki í viti var Tróndar javnh'ki, so kendi hann so

mikið til hansara, at hann ikki tordi at h'ta á hansara orð;

tí mátti ein, sum var hægri og stóð uttanfiri, døma teirra

midlun. — Hevði Sigmundur funnið Trónd á einum virki

við svørði og skildri, mundi hann ivaleyst skilt honum høvur

frá búki; men tað var eingin sómi firi kappan á tingi at

drepa mann og tað enntá ein, ið ikki síndist vápnaførur;

men sum ein gomul kona bað firi Hvinum. — Munum vær

ikki her hava svar til gátuna, kví Sigmundur læt Trónd ganga

Hvandi, tó hann so ofta vísti sín fíindskap.? Hann reyst-
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kappin hirdi ikki at bera vápn á ein ræðuskít; men stutt-

leikaði sær við hann, tók bátin á Dímun, sjókastaði hann í

Høddasundi. Manndómsmaðurin kundi ikki gera annað enn

manndómsverk ; hann, sum sjálvur nevndi seg við rættum

navni, kvar hann møtti manni, virdi ikki avund og svik. —
At tað var til hansara egna skaða er víst.

Sigmundur var uppalin í heidni; men sum mangir aðrir

góðir menn var hann so klárskigdur, at hann sá, at skurð-

gudar einki kundu hjálpa; trúði hann tí á egna mátt og

megi, til tess at hann fekk at hoyra »gleðisboðið« íiri ødl

fólk, tá læt hann seg skíra (doypa) og tók við kristnari trúgv.

Ein kann nú siga, at Sigmundur var lættur til at skifta trúgv,

og at hann ikki virdi gudarnar meira, enn at hann hevði

sama gud, sum kvør tann høvdingur, hann gav seg undir;

tí undir Hákun jadli trúði hann á fodnar gudar, undir Ólavi

kongi á Kristus. Men, sum áður er sagt, Sigmundur ofraði

ikki til skurðgudar; hann filgdi væl eina ierð Hákun jadli

til eitt gudahús; men ringin, hann fekk har, skoðaði hann

ikki firi annað enn eina gávu frá jadlinum, annars mundi

hann straks kasta hann burtur, tá ið hann hevði tikið við

kristnari trúgv. Nú noktaði hann sínum níggja vini, Ólavi

kongi, hendan ring, sum hann hevði fingið frá sínum fodna

vini, jadlinum.

Tá ið Sigmundur so hevði tikið við kristnari trúgv, kom
hann aftur til Føroyar at kristna Føroyingar. Nú kann væl

mangt sigast ímóti tí máta, hann brúkti til at bera boðini

fram við. Hann var ikki h'kur tí máta, ápostlarnir brúk-

aðu, edla honum, sum kristniboðarar brúka nú á døgum; men

hann var Hkur tí máta, sum mangir góðir menn brúkaðu í

teirri tíðini; og nær legði hann sær við boðunum. — Tá ið

hann á nátt gjørdi seg inn á Trónd í Gøtu og kúgaði

hann, so kann væl eitt sindur av gomlum idlvilja hava verið

uppi í; men ivaleyst hevir tað mest verið av tí, at hann

hevir viljað virka nakað firi Harran, og firi at útinna tað

gav hann seg til at bróta eitt orð, tað hann sum maður

vadia vildi gjørt. So leingi Tróndur ikki var kúgaður.
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kundu gleðisboðini ongan veg koma; nú bórust tey brátt

um adlar Føroyar og eru ikki tagnaði síðani.

Sigmundur var ein raskur, hugprúður og vinakærur maður,

sum Føroyingar við æru kunna kadla landsmann.

TabernaJdið.'^)

Meðan Móses var uppi á fjadlinum, lærdi Gud hann at

gera eitt tjald til at ofra í. Hetta tjaldið, Tabernaklið,

var soleiðis gjørt: Tjúgu 10-alins borð, hálvaaðru alin breið,

vóru sett upp við kvørja síðuna ; borðini stóðu á silvurfótum

og vóru samanbundin við tvørtrøum, stungnum ígjøgnum

silvur-húnar í borðunum. So var eisini við vestara enda.

Bæði borðini og tvørtrøini vóru drigin í gudli. Uttan- og

omanivir var tjaldað við fínum gudlrendum dúkum, sum

eisini hingu niður firi eystara enda. Ein tvørdúkur, for-

hangið, bítti tjaldið í tvey rúm. Itra rúmið var kadlað:

hitt halga, og innara rúmið: hitt allarhalgasta. Við

eystara enda av Tabernaklinum var ein grind reist uttanum

eitt fírkantað pláss, sum tey kadlaðu forgarðin. í for-

garðinum stóð eitt altar til at ofra brennioffur á, og eitt

stórt kopar-ílát, sum prestarnir skuldu vaska sær í, aðrenn

teir ofraðu. Inni í hinum halga stóð eitt h'tið silvurklætt

altar til at ofra roykilsi á, eitt h'tið borð og ein Ijósastaki

við sjey ørmum; stakin var av gudli, og í honum brendu,

nátt og dag, sjey lampur, tí eingin var gluggin á tjaldinum.

Inni í hinum allarhalgasta var mirkt; har stóð ein stór gudl-

klædd kista, paktararkin; lokið á henni kadlaðu tey náði-

stólin, og hará stóðu tvey einglabílætir av gudli. í arkini

var goymt: tvær talvur, sum Gud hevði skrivað hini tíggju

boðorðini uppá, ein krukka við Manna og seinri stavur Arons.

*) Hetta og eftirfylgjandi stykki eru tikin úr Joen Poulsens bíbilsøgu.
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Salomons dómur, visdómur og ríkiømi.

Stutt ettir, at Salomon hevði tikið við kongadøminum,

komu tvær konur til hansara, at hann skuldi døma teirra

midlum. Tær búðu báðar í sama húsi og høvdu kvør átt

sítt badn. Annað badnið var deytt, og nú segði kvør teirra

seg at eiga badnið, sum ettir livdi. Salomon bað bera

badnið til sín og segði so: »Klúgvið nú badnið sundur, so

at kvør fær sín helmingin.« Onnur konan samtikti í hes-

um; men onnur rópti: »Nei, drepið ikki badnið, men latið

heldur hana fáa tað!« Tá segði kongurin, at henda konan

átti badnið. Hesin dómur frættist um alt landið, og ødl

rósaðu konginum íiri hansara vísdóm.

Salomon var friðarkongur, og líkasum Dávið var hann

vinmaður við Hiram kong í Tírus. Teir báðir bigdu nógv

skip og høvdu stóran handil í felag; triðja kvørt ár komu
skip teirra attur fudl av gudli, silvuri, elfinbeini og øðrum

dírgripum. Grannakongarnir sendu honum á kvørjum ári

stórar gávur, og Salomon var óføra ríkur. Hann bigdi stórar

staðir runt um í landinum, og hann bigdi sær eina prúða

kongaborg í Jerúsalem. í kongaborgini læt hann gera eitt

hásæti av elfinbeini og ivirklætt við gudli ; seks trappur vóru

upp á hásætið, og á kvørjari trappuni lógu tvær gudlløvur;

slíkt hásæti var ikki áður sætt í nøkrum landi. Ødl bikarini,

hann hevði at drekka úr, og ødl ílátini á borði hansara vóru

av reyðargudli, og ikki av silvuri, tí silvur var á hansara

døgum ikki virt meira enn grót.

Salomon var sera vitugur; vitugari enn adlir aðrir menn.

Hann talaði 3000 orðtøk, og kvæðir hansara vóru 1005;

hann talaði um adlar vøkstir, stór trø og smáar urtir, um
djór og fuglar, ormar og fiskar. Úr ødlum londum komu
menn at hoyra vísdóm hansara. Drottningin í Saba kom
at vitja Salomon og føra honum gávur. Tá ið hon fór av-

stað attur, segði hon: »Eg trúði ikki tí, sum eg hoyrdi um
teg; nú síggi eg, at eg havi ikki frætt helvtina; tú ert nógv

^itugari og ríkari, enn tíðindini ganga av.«
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Salomon higgir templið.

Hitt viðgitnasta av ødlum, sum Salomon bigdi, var

templið. Tað bigdi hann á heygginum Moria í Jerúsalem;

og Hiram sendi honum smiðir og steinhøggarar og setrisvið

norðan av Libanonsfjødlum. Templið var 60 alin langt

og 20 alin breitt, og var Hkasum Tabernaklið bítt í tvey

rúm. Hitt allarhalgasta var 20 alin langt, breitt og høgt

;

men hitt halga var 40 alin langt, 20 alin breitt og 30 alin

høgt. Framman firi eystara enda var forgarðurin, 10

alin tvørtur við adlari breiddini á húsinum. Veggirnir um
templið vóru lagaðir av høgdum gróti, og innanfiri var

bróstað við setrisviði, og vóru bróstini útskorin við eingla-

bílætum, pálmum og blómum ; men gólvið var av furuviði.

Bæði bróst og gólv vóru klætt við fínum gudli, og alt, sum
brúkast skuldi inni í templinum, var av gudli; men altarið í

forgarðinum, íiátini og annað, sum har skuldi brúkast, var

av kopari.

í sjey ár stóð templið í gerð. Tá ið alt var liðugt,

vígdi Salomon templið. Paktararkin var sett inn í hitt allar-

halgasta, og brennioffur lagt á altarið. Tá fór Salomon íiri

altarid og bað eina hjartaliga bøn. f bønini segði hann:

»Harri! eingin er sum tú, kvørki í himli edla á jørð. Himl-

arnir rúma tær ikki, enn minni hetta húsið, eg her havi bigt;

men lat tó eygur tíni vera opin ivir hesum húsi, og hoyr tú

bønirnar, sum hiðani verða sendar til tín!« Salomon bað

firi ísraels fólki; hann bað eisini ftri heidningafólkunum : at

ødl fólk á jørðini kundu læra at kenna Harran. Tá ið*

Salomon endaði bøn sína, fadl eldur av himlinum og tendraði

í offurið á altarinum; eitt klárt skíggj hevði íilt templið; alt

fólkið neig til jarðar og segði: »Harrin er góður, og miskunn

hansara heldur við adlar ævir!«



Simon Miehael Zaehariassen.

Sjóvarmoy.

Risin kjósaði sær eitt vív

— grimt var á at líta:

ývið hovur og langa nos

og stóran eygnahvíta.

Livdu saman í fleiri ár,

áttu dóttur væna,

skírdu hana Sjóvarmoy,

hon settist út at tæna.

Klæddist hon í klæðir

og mest í skarlak reyða,

tæna skuldi hon drotti ríka

trúliga til sín deyða.

Tænti hon honum leingi,

ei folnaði hennar búni,

hugnaði drotti við harpuslátt

og ráddi honum rúnir.

Kom tá stríð í drottins land,

svórð á skjoldum smeldi,

risans sonur sigur vann

og drottin sjálvan feldi.

Dunið hoyrdi Sjóvarmoy,

so sárliga hon græt,

sviða mundi í hjarta kenna,

tá ið drottur h'við læt.
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Risans sonur svorði brá,

mót Sjóvarmoy sær vendi,

snoggliga svorðið gleið úr hond,

so gjórliga hann hana kendi.

Hann treiv um hennar skarlaksbúnað

og hann í lepar sleit;

hann tók so hennar rúnarharpu

og hana í smyldur breyt.

Harpuna kastaði hann á voll

skarlaksbúnaði hjá;

Sjóvarmoy tað saman bant

og bar í loynivrá.

Sat hon leingi sorgarbundin,

hárið tók at grána;

treytir vóru á hana lagdar

størri enn hennar vánir.

Stúrandi sat hon á grúgvusteini,

súr við Htlum tokka,

hugsaði um ta Ijósu tíð,

hon kundi við harpu lokka.

Skarlaksbúnað og rúnarharpu

hevði hon enn ei gloymt,

smoygdi sær stundum í skotið inn,

har sum alt var goymt.

Sum hon rætti fram Ijósu hond,

um skarlaksbúnað treiv,

hon sá ein dagin gjorliga,

hann aftur heilur bleiv.
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Hon harpustykkini saman bant

við sínum íingrum smáum,

og ung bleiv væna Sjóvarmoy

av dýrgripunum báðum.

Treyst situr unga Sjóvarmoy

í skarlaksbúnaði prúða,

fró hon heldur harpu í hond

og leikar av fuUum huga.

"Lýðið á tann harpuslátt,

moyar og so^allar,

fornan arv tit goymið væl

innan og utan hallar.

Jóhannes Patursson.

Málstrev.

Nú er tann stundin komin til handa

á hesum landi,

at vit skulu taka lógvatak saman

máli til frama.

Illa er nú við Føroyamáli vorðið,

annað hvort orðið,

i6 nú berst á munni av kallum og kvinnum,

í útlendskum rennur.

Er tað ikki skomm, at várt móðurmál kæra

so illa skal fara,

og burtur rekast sum avdeyða hundur

og tínast so sundur.?
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Skulu vit nú aftur undir lúta

sum áður fyri fúta!

og taka mót treytum, teir á okkum leggjal

er slíkt fyri seggir?

Hoyr, latið okkum tó mót útlendskum ganga,

tað sláa undir vanga;

útnorðingur skal tað av landinum føra

— sum sápubloðra.

Latið tað kennast á okkara talu

sum sól eftir ælið,

at burtur er slitin tann rótfreki arvi,

lat tað vera starvið.

At fremja ta sak latum os allar royna,

bæði moyggjar og sveinar,

í kirkju, á ting seta málið við gleði,

til tess leggið megi.

Teir edilingar av Noregi tróðu,

tá ið Haraldur ráddi,

og vildu ei lúta undir hansara hondum,

men stýrdu frá londum.

A Føroyalandi teir fótinum festu,

teir garparnir reystu,

so fríir sum villini fuglar við gaman

livdu teir saman.

Enn kann tað teljast á okkara ennum,

hvaðan rótin rennur,

frá hjartanum sama blóð streymar við stinni,*)

sum í Noreg á sinni.

*) t. e. : stinnleik.
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Lat okkum ininnast so leingi vit anda,

hvar voggan mundi standa,

verja um gávuna, teir okkum góvu,

norðurmáls Ijóðið.

Ein kvistur spratt av góðum runni,

gekk tó ei á lunni;

av norrønu tungu rann Føroyja málið

so hart sum stálið.

Um fornkempur nú vildu vitja aftur,

vit kundu staðið fattir

og svara, at aftur hevði fingið Ijóðið

tað máhð, teir góvu.

Tí um enn tað eina ferð var so vorðið,

tað var rikið frá borði,

og hoyrdist ei uttan í einumhvorjum skoti,

var illa brotið,

so hevði tað nú aftur yvirlutan fingið

í kirkju, á tingi,

í hvorjum Føroyingi tá tyntist fyri degi,

akrar skulvu av gleði.

Tá skuldu teir okkum so vinaliga

tey orðini siga:

»Takk, synir og døtur! tit arvin ei gioymdu,

men trúliga goymdu.«

Hvílið tit kvirrir, fornir abbar,

Noregis kappar,

Føroyingar ei ta skomm skulu eiga

úr ætt at bregða.
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Móðurmálið.

Eg veit ein kvist, sum blómar enn

— er sprottin av góðum runni —
tó eyrvikukynt og gaddajorð

hann leingi hevir undir sær funnið.

Enn livir tann kvistur,

sum her rann av norrønum runni.

Staðið hevir hann í túsund ár

her vesturi á Føroya steini;

untu honum allir smáfuglar,

men gorpar vóru honum at meini.

Enn livir tann kvistur,

sum her rann av norrønum runni.

Tóku teir av honum grasagarðin,

skuggaðu fyri sól,

so tveittu teir hann á oyðimork,

har hann hevði einki skjól.

Enn Hvir tann kvistur,

sum her rann av norrønum runni.

Har sleit hann vetrar hundrað trý

— nú skríður hann oman av fjoUum;

førkið tykkum, gorpar, eitt h'tið dik,

sum gæta á grasagarðs vollum.

Enn livir tann kvistur,

sum her rann av norrønum runni.

Styðjið nú allir smáfuglar,

tit styðjið nú kvistin so,

at hann sleppur aftur í grasagarð,

har hann eigir fyrsta boð.

Tá nørist tann kvistur,

her útrann av norrønum runni.
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Til V. U. Hanmershaimh.

Vensil legði at Føroya landi

morgun ein so blíðan,

nú vil hann aftur í havið halda,

sigla tann streymin stríða.

Nú siglir Vensil

yvir Atlantshav,

goymdur^skal verða skatturin,

hann Føroyingum gav,

nú siglir Vensil.

Vardur skal verða skatturin,

Føroyingar skulu hann røkja,

vápnaðir standa vit allir einir,

hvor sum borg vil søkja.

Sigl í friði, gamli maður.

hóvdingi vár,

verkið títt vit minnast á,

alt meðan landið stár.

Borin vart tú Føroyum á,

fostraður her á landi,

eingin knýtti heitari

við okkum ástarbandið.

Brandin tú úr fjalli søkti,

okkum gav til handa,

prýddi hann við hug og dugnað,,

tí er hann gitin um landið.

Takkaður veri tú, maður gamli,

fyri hvat tú vann,

vit hava gingið aftaná,

tí tú vart hann, ið fann.
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Far tú væl í Harrans frið,

Guð hann goymi teg;

Ijósar liggi leiðirnar

um tín allan veg.

Blíðar liggi goturnar,

mælir hvor fyri sær,

— heilsast vit á skilnastund:

Jesus fylgi tær!

Nú siglir Vensil

yvir Atlantshav,

goymdur skal verða skatturin,

hann Føroyingum gav,

nú sighr Vensil.

Toha liggnr, køvir av,

Toka liggur, køvir av

bæði torp og borg;

svevur alt sum fyrr tað svav,

enn for utan sorg.

Trilvar einhvor undir garð

og vil sieppa inn

til at vekja fólkið har,

náði Guð hans skinn.

Sova vilja allir enn,

vilja hava frið;

sova konur, sova menn,

unga fólkið við.
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Svevur sína æviskeið,

ansar ongan streym;

gævi Guð, tað vaknar ei

við ein kaldan dreym.

Svevur út og inn um dyr,

droymir sjaldan beint;

gafevi Guð, tað vaknar, fyrr

enn tað er ov seint.

Úti og heima.

Logd eru tún á gotum slottum

av hellusvað og kampaknottum,

stórar borgir standa,

settar við tigli og tinnugróti,

himni rísa hátt ímóti,

gluggar í guUljóma branda.

Dregur á ský og dimmir á nátt,

vitar veittra á stongum hátt,

bjart leikar Ijós um strætir;

snarljós-mátturin veitir magnið,

drívur rensl á lunnavagni —
skreiða teir dagar og nætur.

Mikil á breytum er mannagongd,

múgvan tyrpist títt í trongd,

karlar og konur vappa;

teir sum kjógvar við kliptum veli

tær so mjúkar sum fitjur á seli

lysta at kína og klappa.

— Stormur dunar í homrum hátt,

himnaódn ger dag til nátt,
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kolaniðan svarta!

Bygdasmogur um flagtokt hús,

har er myrkur og einki Ijús,

fátt er fólk at darta.

Lógvin stendur í einum bláma,

glaðar á land við sjósoltum ráma,

runar í moli og sandi,

skelvur jorð og titra fjoll,

stendur við húsbrot bygdin oU —
tó, hvor eigir frægari landið?

Flaktist enn bergið — eg vildi ei býtt

við hesi stræti heimalandið mítt,

tí tað meg aldi til manna;

beyð tað mær enn striltan kost,

tað legði tó í meg ta brennandi ást

at sær, umfranj hvort eitt annað.

Summarnáttin.

Summarnáttin bh'ða er um grønar Hðir lógst, rurar alt í blund;

ánni loyvst ei frið at sova, hon má leika enn, streyma

hvórja stund,

dunandi hon fossar nátt sum Ijósan dag,

útlogd má hon renna, skunda sær avstað,

aldrig frið, aidrig frið hon fær,

syrgjandi áin skvott á klettar slær.

Elvur elur blómurnar um áarbakka mín víða gjognum dal,

spreingir gjognum fjoU við lyst og ruddar gotu sær gjógn-

um elvar sal,

brýtur berg og ger sær slóð at renna frítt,

fossar gjognum fjallaskarð og streymar strítt;

hoyrir tú, hvat hann kvoður her?

aldrig hann møddist enn á síni ferð.
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Men um hann varð troyttur av tí tungu, longu leið, og ei

meira rann,

folnaði hvór blóma fríð, í lundini hvort leyv, ei eitt strá

eg fann,

sum tá kundi klæða mína heimanholl,

hvorvið var frá mær alt vakurt millum fjoll,

rósan fríð og tann blanka bjork,

syrgiligt var tá her í oyðimork.

Vívið.

Var tað so tú segði,

væna vívið mítt,

fyrstu ferð tú legði

hovur at mær blítt.

»Bágið man eg máa
ból at byggja tær,

eittans skalt tú fáa,

alt, eg eigi mær.

Hjartans yl mín heita,

heilan tær í senn,

hann vil eg tær veita

frarn um aðrar menn.«

Brá so undan brúnum

yndis brosið títt;

tá fann eg í búnum
fremsta fjorið mítt.

Leggið allir leiðir,

leggið, hvor ið vil

— ei hann eydnu eigir,

ið eina brúkar skil.
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Garðar, góðs hitt balda,

guUið undir lás —
— hjartans leið at halda

hevir bestu rás.

Jakob Jakobsen.

Um føroyslc fodnbrøv.

Av miðaldar fodnbrøvun, P'øroyun beinan vegin við-

víkjandi, eru ettir: nakrar løgskipanir og so nøkur avhend-

ingarbrøv edla skjalsbrøv (vitnisbrøv) um ogn og fæ. Løg-

skipanirnar, gjørdar íiri Føroyar eina, eru: 1) ein rættarbót

edla umbøtandi løgskipan, gjørd av Magnusi kongi Hákunar-

soni (Lagabøtara) í Túnsbergi í Noregi ár 1273, 2) ein

rættarbót, givin av Hákuni hertuga Magnussoni (soni Magnus

kongs Lagabøtara) í Ósló á tí 28. juni ár 1298, kend undir

navninun »seyðabrævið«, og 3) ein skipan um tingfarartodl

nevndarmanna (tað ið útreiðast skal til nevndarmenninar, tað

er teir ið útvelja løgtingsmenninar, løgtingsferðir teirra), gjørd

á Føroya løgtingi nakað um ár 1 400, . so sum ætlast kann,

tó at einki ár er tiiskilað.

Tó at Magnus kongs rættarbót er eldri enn seyða-

brævið, er hetta tó sett fremst í bókini her*), av ti at fals

kann vera uppi í teirri rættarbót, ið tilløgd verður Magnusi

kongi. Navnið á tí ríkiskanslara, ið skal hava sett sítt inn-

sigli undir, er óivað falskt. Har stendur Aki, men har skuldi

staðið Pórir (Tóri); so æt kanslarin, ið tá var. Aki æt

ríkiskanslarin, ið setti innsigli undir seyðabrævið, og navnið

man vera innkomið haðani. Tá ið rættarbótin sigst at vera

gjørd í Túnsbergi á Magnusar kongs áttunda ríkisári, hóskar

•) o: Diplomatarium Faeroense I, sum hetta er tikið lír.
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hetta heldur ikki væl. Hon man vera gjørd á vetri 1272

—73 edla á vári 1273, tí tann veturin adlan var Magnus

kongur í Túnsbergi. Hann gjørdist kongur í 1263 og var

tá longu frammanundan krónaður. Eisini er málið, sum
rættarbótin er skrivað í, óvandað. Undarligir misskilningar

av orðun eru uppi í, sum tó helst munu koma av gáloysi

kjá seinni avskrivarun, tí einki upphavsskrift er til nú, sum

henda rættarbót hevir staðið í. Hon íinnst í einun pappírs-

handskrifti frá tíðini um ár 1600 (goymdun í tí arnamagnæ-

anska handskriftsavni í Keypmannahavn). Har stendur hon

skrivað tvær reisur, og ettir einari og somu uppskrift er hon

avskrivað í báðun støðun, sum ætlast kann av tí, at tað er

ikki uttan í stavingarlaginun, at báðar avskriftirnar bróta

nakað av kvør frá aðrari.

Tídningarmest og mest athugavert av teim fáu fodn-

brøvun, Føroyun viðvíkjandi, er tó rættarbót Hákunar her-

tuga Magnussonar edla »seyðabrævið« — so nevnt av tí,

at nóg tær fiestu greinir harí eru um seyðarøkt og seyða-

skipan. Tað er nóg tað mest umfatandi av okkara fodn-

brøvun og eisini tað elsta fudlgildiga bræv, sum vit vita um
við vissu, at tað er staðfest av ríkisstírismonnum. Tað er

grundarlagið firi adla seyðaskipan og seyðarøkt í Føroyun

upp til henda dag. Rættarbót er henda hertugaHga skipan

nevnd av tí, at hon í imsun bøtir um edla broytir ta eldru

høvuðsløgskipan, sum Føroyar høvdu í felagi við Noregi

edla tí parti av Noregi, sum oyggjarnar lógu til — Gulating-

lagið at kadla.

Hin eldra og reiðuliga Gulatingslógin varð broytt í 1274;

á tí ári gjørdi Magnus kongur Lagabøtari (lógbøtari) níggja

samlaða landslóg firi Noreg, grundaða uppá tær gomlu ting-

skipanirnar. Við summun broytingum firi Gulatinglag varð

hon kadlað »ingra Gulatingslóg*.

Báðar Gulatingslógir hava ivaleyst verið ráðandi í Før-

oyun, kvør undan aðrari.

í rættarbót Magnusar kongs firi Føroyar av 1273 (ár-

inun frammanundan, sum eldra Gulatingslógin varð broytt)

stendur, at kongur hevir játtað Føringun, at har skulu ganga
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slíkar lógir, sum ganga um alt Gulatings samlagið, uttan tað

at *búnaðarbólkurin« (løgbólkurin um landbúnað) skal standa

ettir tí, sum bók (løgbók) teirra sjálvs áður vitnar. Hetta

sínir, at Føroyar firi 1273 hava haft egnar løgskipanir og

eisini ettir ta tíð í summun lutun fáa lov til at ganga ettir

egnari løgskipan. Tað er tá ógvuliga stutt tíð, at eldra

Gulatingslógin hevir haft reiðuliga fótafesti á Føroyun.

Ingra Gulatingslógin, partur av teirri samlaðu norsku

landslógini, ið skuldi skapa meiri løgfelagskap um alt landið,

kann ætlast at hava verið ráðandi í Føroyun ettir 1274 edla

rættari ettir 1275—76 — tikið varð við landslógini á Frosta-

tingi í Trándheimi í 1274, men vestan fjadl og sunnan fjadl

í Noregi eitt sindur seinni: 1275 og 1276. Skinnbókin, sum

elsta uppskriftin av tí føroyska seyðabrævinun (upphavs-

skriftið) stendur í og sum løgmansstólurin í Føroyun hevir

átt, birjar tá eisini við uppskrift av teirri ingru Gulatings-

lógini. í seyðabrævinun verður eisini í imsun støðun tikið

til landsbókina (edla bert »bókina«), kvar ið meinast við

landslógina í teirri samansetning, sum hon hevir haft firi

Gulatinglagið.

Um søgu »seyðabrævsins« er at siga, at tann rætti upp-

havsmaðurin til tað, tann ið hevir sett høvuðsuppskotið fram,

sum seinni varð staðfest av Noregis kanslara og av Hákuni

hertuga, Føroya lensharra, man ivaleyst vera hin navnframi

biskupurin í Kirkjubø, Edlindur, sum læt gera dómkirkjuna

har, ið ongantíð kom at vera fudlgjørd. í tí filgibrævi, sum
Hákun hertugi sendir Føringun saman við seyðabrævinun og

kvar ið hann kunnger firi teimun, at hann sendir teimun

hesa løgskipan, og greiðir frá orsøkunun til tess, nevnast

tveir menn sum teir, ið uppskot hava gjørt um níggja løg-

sldpan firi Føroyar, tað er: Edlindur biskupur í Kirkjubø og
Sjúrður løgmaður í Hetlandi, sum av hertuganun var sendur

til Føroya í hesum sama ørindi. Tað sæst av hesun, at

Føroyar tá ongan løgmann høvdu firi seg sjálvar. Oyggj-

arnar vóru tá í felagi (í løgmála og dómsmála felagi) við

Hetlandi, eitt lagdømi báðir oyggjabólkar, og løgmaðurin

sat í Hetlandi, sum tikist hava verið høvuðslandið av teim
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tveimun. Men í kirkjumálum vóru Føroyar leysar frá Het-

iandi. Av tí at løgmaðurin ikki var Føringur, men Het-

lendingur og uttanoyggjamaður, mundi høvuðsarbeiðið koma
at fadla Edlindi til, og tað so mikið heldur, sum seyðabrævið

ikki skuldi vera lóg íiri Hetland, men íiri Føroyar einar. At
so hevir verið, sæst av tí, at hertugin í filgibrævinun til

seyðabrævið sendir bert Føringun — »vinun sínun í Før-

oyun«, sum hann sigir — sína heiisu (»kvøðu«) og ikki Het-

lendingun. Hertil kemur tað, at løgmaðurin í Hetlandi verður

sendur til Føroya firi at veita Edlindi hjálp.

Av tí her beint frammanundan frágreidda kann ætlast,

at orðið per edla pær, tað er »tær, til tín«, sum stendur

síðst í grein 3 í seyðabrævinun, man heldur sipa til Edlinds

biskups enn til løgmannsins.

Tað hevir verið í biskup Edlinds tíð, at Hetland og Før-

oyar gjørdust eitt lagdømi bæði saman. Tá var Magnus

Hákunarson (Lagabøtari) kongur í Noregi. Ingri sonur hans-

ara, Hákun, hevði longu í 1273, trí ára gamal, fingið her-

tuganavn; í brøvun (soleiðis t. d. í tí føroyska seyðabræv-

inun) roknar hann tó ikki sína hertugadømistíð frá tí ári,

uttan frá faðir síns deyðaári 1280, tá ið hann kom sjálvur

at stíra teimun londun, ið til hansara hertugadømi vóru løgd

:

Upplondini, Osló, Hetland og Føroyar. Hesi lond hevði

faðirin givið honun í len. Hákun sigir í tí filgibrævi, sum

hann sendir Føringun saman við seyðabrævinun, at henda

skipan varð gjørd »á nítjanda ári av hertugadømistíð hans«;

faðir hans doyði tann 9. mai 1280, og verður tá seinni part-

urin av hesun ári roknaður uppí Hákunar hertugadømistíð,

so fedlur hans l9nda hertugadømisár í 1298. Seyðabrævið

varð givið á leygardeginun næst ettir Jóansøku, tað er: á

tí 28. juni.

Óvíst er kortini, á kvørjun ári Hákun first gjørdist Før-

oya lensharri. í 1276 kom Orknoyajallsonurin Magnus

Magnusson til Noregs og fekk har jallsnavn; tá gjørdi hann

trúnaðareið til Magnus kongs. Men í sama føri varð hann

at gera ta sátt við Noregs kong, at hann skuldi sláa frá sær

alt tilkadl til Hetlands, sum longu frammanundan var skilt

23
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út frá Orknoyggjunun og knítt fastari til sjálvt Noregsland,

Tá munu helst hesar oyggjar vera givnar Hákuni í len, og

Føroyar eisini um somu leið. Frá 1280 gerst hann Het-

lands og Føroya lensharri av gavni og ikki bert av navni^

og sum sh'kur knítir hann tá báðar oyggjabólkar nærri sam-

^^ og gevur teimun løgmann í felagi. Sum Føroya lens-

harri er tað Hákun hertugi og ikki Eirikur kongur, eldri

bróðir hans, ið gevur Føringun seyðabrævið í 1298. Eirikur

doyði annars stutta tíð ettir, á tí 13. juU 1299, í Bergen, og

ikki fudlan mánað ettir deyða hans varð Hákun krónaður í

Niðarósi sum Noregs kongur, á tí 10. august.

Ætlast kann, at EdHndur í Kirkjubø hevir haft eina

hond uppi í hesun verki, at Føroyar og Hetland bæði vóru

knítt saman til eitt lagdømi. Hann virkaði við ágrítni firi tí

at eyka um kirkjuveldið í Føroyun, so sum dømi eru til, og
væl kom honun tað við, at Hetland og Føroyar komu saman

undir ein og sama løgmann, og at hesin løgmaður fekk setur

í Hetlandi; tí í Hetlandi mátti hesin løgmaður koma til at

sita, av tí at tað var tað tídningarmeira landið tá av báðun

;

tað var fólkaríkari og nærri Noregi. A tann hátt kom
Edlindur at^ vera ovasti maður í Føroyun og kundi betur

virka fyri tí, sum hann vildi og stevndi at. Hann var sera væl

kendur bæði við Magnus kong og so við unga Hákun her-

tuga, sum sókti ráð hans. í fiigibrævinun, sum hertugin

sendir Føringun saman við seyðabrævinun, kadlar hann

Edlind sín »andHga faðir og kærasta vin«. Ikki er at ivast

í, at ein maður sum EdHndur førdi sær sum mest til gagns

tey h'kindi og tær vónir, ið honun buðust til at virka firi

sínun miði og marki. Var hann hertugans ráðgevari, so

hevir hann eisini verið tað í sh'kari høvuðsak, sum Hetlands

og Føroya sameining var.

Hann tikist hava vunnið níggjar inntøkur til Føroya

kirkju av »sakaroyrun« edla sektarpeningun, um so er, at

orðið »tær (lil tín)« síðst í grein 3 í seyðabrævinun sipar til

hansara, hvat ið h'kindi eru til, ettir tí sum áður er frágreitt.

í EdHnds síðstu tíð er tó fløkja komin midlun hansara

og Hákunar kongs, av tí at klagur um biskupin og harðar
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ásakanir vóru settar fram íiri kongin av Edlinds og kirkjunar

mótistøðumonnun. Edlindur sæst tó at hava vunnið sína

og kirkjunar sak í endanun. Men um hetta sama tíðarskeið

doyði hann í Bergen tann 13. juni 1308.

Av gamlari skinnbók, sum gjørd var í birjan av tí 14.

árhundraði og sum avskrlft av seyðabrævinun er upptikin í,

sæst, at smábroytingar eru vorðnar gjørdar í tí longu tá og

tvær níggjar greinir, undirgreinir, komnar atturat. Eisini er

røðin, sum brævsins greinir har standa í, øðrvisi enn í upp-

havsbrævinun (seyðabrævinun í sínun elsta skapilsi); nakrar

greinir, sum ikki eru um seyð og sum í upphavsskriftinun

eru komnar at standa spjaddar upp ímidlun seyðagrein-

irnar, eru vorðnar samlaðar og settar í endanun av bræv-

inun. Tað er Edlindur biskupur, sum hetta hevir gjørt, og

at so er, skal vísast, kvar ið frágreiðing verður givin í grein

2, undirgrein b, í hesari rannsóknadeild um skinnbók Hist. Lit.

12 folio (Lund), søgu hennara, og kvat ið Edlindur má ætlast

at eiga uppi í hesun stóra gamla handskrifti, sum er av teim

prúðastu, ið goymd eru í norðurlondun.

Firi betur at skilja grein 3 (»um húsbøndur*) í seyðabræv-

inun, kvar ið sektir verða lagdar á leys fólk, sum ikki vilja

taka sær tænastu, eigir ein at minnast á, at um tað tíðarbil, at

henda løgskipan varð gjørd, var enn stutt umliðið frá vík-

ingatíðini og trælatíðini. Trælabandið var loyst, og av tí

at menn tá høvdu lindi til at liva óbundið hV, gekk ofta

idla til kjá bóndun at fáa arbeiðsfólk og tænastufólk. Sektir

vóru tí lagdar á leys fólk, sum ikki vildu tæna. Soleiðis

var eisini vorðið aðrastaðni, t. d. í Noregi, sum sæst av

gomlun løgskipanun (um menn, sum vilja taka upp handil

og ikki tæna).

Kvussu væl grundað og samansett og hóskandi til

landsins tørv tað gamla føroyska seyðabrævið hevir verið,

sæst best av tí, at nærum hálvt fjórða hundrað ár seinni

varð tað uppattur staðfest sum lóg firi Føroyar. Kristian hin

fjórði, Danmarkar kongur, læt tað mestan alt, adlar seyðar-

greinirnar, útleggja úr tí gamla málinun og til danskt mál,

orð til annað, og staðfesti tað á Andvordskov sloti á tí 24.

23*
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februar 1637. Tær fáu greinir, sum ikki vóru um seyð (t. d.

hin frammanundan nevnda grein um húsbøndur), vóru burtur-

úrlatnar — tær hóskaðu ikki longur til tað 17. árhundrað

— men alt hitt kom at vera standandi, sum tað av firstu

tíð hevði staðið. Og enn er hetta gamla bræv grundarlagið

firi adla seyðaskipan og seyðarøkt í Føroýun.

Trí handskrift (tvær skinnbøkur og ein pappírsbók) eru

nú ettir, sum tað gamla føroyska seyðabrævið stendur upp-

skrivað í — tvey í Svøríki (Stockholm og Lund), hitt triðja

í Keypmannahavn. Hesi handskrift eru so nevnd: 1) skinn-

bók (pergament) nr. 33 (firr: C 20) í kvartformi, í tí kong-

liga bókasavninun í Stockholm, 2) skinnbók (pergament) Hist.

Lit. 12 í folio edla arkabroti, í universitetsbókasavninun í

Lund, 3) pappírshandskrift AM. nr. 3 16 folio í tí arnamagnæ-

anska handskriftsavninun í Keypmannahavnar universitets-

bókasavni.

Av seyðabrævsuppskriftunun í teim beint nevndu hand-

skriftun er tann í Stockholmsskinnbókini nr. 33 kv. hin elsta.

Tað er sjálvt upphavsskriftið (»originalurin«), sum harí stend-

ur; tað er skrivað av einun manni, ið nevnist Teitur, og

undirteknað í latínskun máli av ríkiskanslaranum Aka. Inn-

siglið er nú burtur; bert holið er ettir, har sum innsiglis-

reimin hevir verið fest. Frammanfiri seyðabrævið, ovast á

síðuni vinstrumegin, har sum tað birjar, stendur (eisini í la-

tínskun máli) hertugans staðfesting av brævinun — hon tikist

vera skrivað við kanslarans hond — og har undir stendur

hertugans »monogram« edla navnatekin (eitt samanflættað

H og M: Hákun Magnusson), sett av honun sjálvun.

í bókini, sum innbundin er ímidlun tvær træplátur við

mirkabrúnari leðurpermu um, leðurpermu við mindaskrúði

edla »figurun«, eru tíggju fedlingar edla hefti (»læg«) og 79

bløð tilsaman. Skinnið er adlan vegin út ettir av mirkun

gulbrúnun liti og dálkað. Bókin er skrivað av fimm imiskun

hondun, meginparturin- frá tí 14. árhundraði. Noregs lands-

lóg (ingra Gulatingslógin) saman við rættarbótun Magnusar

kongs Lagabøtara firi Gulating, sum gongur frá blaði 2 til

blað 71 b, er hennara høvuðsinnihald. Seyðabrævið birjar
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ovast á baksíðuni av blaði nr. 72 og gongur til niðast á

framsíðuni av blaði nr. 75; tað tekur upp seks tvíspaltaðar

síður. Eitt filgibræv, sum Hákun hertugi sendir Føringun saman
við seyðabrævinun og kvarí hann kunnger firi teimun hesa

løgskipan og greiðir frá orsøkunun, stendur í handskriftinun

niðri undir seyðabrævstekstinun á baksíðuni av blaði 73 og
framsíðuni av blaði 74. Tað er skrivað av hertugans skriv-

ara (notarius), Bárði Pæturssoni, í skráhond á teim breiðu

tromunun í neðra á tann hátt, at reglurnar ganga tvørtur

um báðar síður: kvør regla á baksíðuni av blaði 73 er førd

adlan vegin tvørtur um, ivir til høgru trom á framsíðuni av

blaði 74.

Av øðrun uppskrivaðun, ið viðvíkir Føroyun, í hesari

somu skinnbók, eru tvey brøv fram at taka: 1) skipan um
nevndarmanna tingfarartodl, gjørd á Føroya løgtingi og skriv-

að á teirri opnu baksíðuni av blaði 11 í brotskrift (fraktur)

edla Gotaskrift frá tíðini um ár 1400, og 2) eitt Htið bræv um
fíra Skúvoyarsistrar, skrivað í skráhond nakað um somu tíð

á baksíðuni av einun h'tlun skinnblaði, sum er vorðið heft

upp ímidlun blað 19 og blað 20. Brævið um Skúvoyar-

sistrarnar Ijóðar svo: pær voru iiij. systur y Skufæy
Sivrdar dættur, var ein Inghihiorg modir Sisæliv ær

porbærgr y Gotthv fæJcJc onvr var Gislavgh en pridia ett

Margrettha en fiorda het Oddvor oc atthv pær hver sin fiord-

vngh y Skvfæy (»Tær vóru fíra sistrar í Skúgvoy, Sjurðar

døtur. Ein var Ingibjørg, móðir Ceciliu edla »Sissalar«,

sum Torbergur í Gøtu fekk, onnur var Gislaug, hin triðja

æt Margreta, hin fjórða æt Oddvør, og áttu tær kvør sín

fjórðung í Skúgvoy«).

Bókin hevir ikki av íirstu tíð haft tað umfang, sum hon

nú hevir. Her eru trí handskrift vorðin samanskoytt í eitt:

1) høvuðshandskriftið við Gulatingslógini, 2) tað føroyska

seyðabrævið, og 3) Hanusar kongs rættarbót.

Um bók hennar søgu er at siga, at vissa er íiri tí, at

løgmannsstólurin í Føroyun hevir átt hana. Fremst á fram-

permuni stendur innskrivað navnið »Peder Jakobson« (»Peder«

í erva og »Jakobson« í neðra), og attast á bakpermuni
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stendur »Anno 1599« (»Anno« í erva og »1599« í neðra).

Peder Jakobsson, kongsbóndi í Kirkjubø, var løgmaður í

Føroyun í árunun 1588— 1601, og 1599, ið attaná bókini

stendur, er árið ið hann hevir latið hana binda inn, helst í

Bergen. Tá eru handskriftini nr. 2 (seyðabrævið) og nr. 3

vorðin samanbundin við Gulatingslógina. Um ár 1600 hevir

hon verið í Bergen; tá hevir borgmeistarin har, Michel Jens-

søn, haft hana í hondun og avskrivað part av henni. Síðan

frættist um hana, at hon nakað ettir 1680 var komin til

»antikvitetskollegiet« (seinni kadlað »antikvitetsarkivet«) í

Upsala í Svøríki. Haðan er hon so seinni komin til tað

kongliga bókasavnið í Stockholm, har sum hon nú er.

Frá dógum Nolsoyar-Páls.*)

í árinun 1804 ger Pádl ferð heimanífrá suður til Suður-

oyar, kvar ið boð skuldu gerast á sølutingi (auktión) í Kval-

bø uppá eitt strandað skip. Hann hevði tá givið uppat við

at sigla firi tann kongliga handilin, og nú bar tað ikki vand-

ari á, enn at ein óvæntaður tilburður opnaði honun tær

bestu vónir firi at fáa tað fram, sum hann hevði í huga: at

fáa sær egið skip at føra og sum høvuðsmaður í tí at skapa

sær føri til at virka á annan og munaligari hátt til gagns

íiri Føroyun, enn higartil hevði lutast honun. Tað eydnaðist

honun at keypa tað brotna skipið firi lágan prís, og burtur

úr hesun skipsrovun, sum hann førdi suður til Vágs, gjørdi

hann eitt nítt skip. Suðuri í Vági (í Suðuroy), á Fløtuni

fríðu, varð hetta níggja skipið smíðað. Skjótt leið arbeiðið;

tí imsir brøður Páls, helst Jóhannis, hjálptu honun trúliga.

Sjálvur var Pádl bæði timbrari, jadnsmiður, seglmakari og

reipsláari, meðan hetta skipsarbeiði var firi hond. Skipið,

ið var gjørt sum skonnart, fekk navnið Royndin og varð

síðan ofta nevnt »Royndin fríða« ettir »Fløtuni fríðu«, har

sum tað var bigt.

*) Úr bókini: Poul Nolsoe, lívssøga og irkingar.
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Langar tíðir vóru tá lidnar, síðan nakar Føringur hevði

átt edla ført egið skip. Slíkt var ikki hent síðan á miðøldini.

Pádl sjálvur hevir stundun kadlað Royndina »tað íirsta før-

oyska 3kipið«, og í tíðindablaðnun »Dagen« í Keypmanna-

havn, í nummarinun firi tann 27. juni 1806, stendur skip

Páls umtalað við teirri frágreiðing, at hetta er tað firsta tilju-

skip (»dæksfartøj«), sum Føroyar hava átt, síðan svarti

deyðin var.

Henda firitøka Páls loypti ótla á teir stírandu í oyggj-

unun— teir grunaðu, at hetta mundi fara at vera ein stoytur

firi kongliga einahandilin og firi teir sjálvar við, einans menn

í oyggjunun, sum fingust við keypskap í størra lagi, bæði

opinberan og loyniligan, bæði loyvdan og forbodnan, tóat

handiisforvaltarin einsamadlur var keypmaður av navni. Teir

lata spirja Pádl, kvat ið ætlan hans er við hesun skipi. Hann

svarar teimun attur, at hann ætlar at læra Føringar skips-

fiskiveiði firi at hjálpa fiskiskapinun fram í Føroyun og at

venja teir upp við sigling í skipi, so at teir kunnu gerast

búnir og førir til at taka ímóti fríaru og minni bundnun tíðun,

um slíkar skulu eydnast Føroyun. Hann nevnir ikki orðið

handilsfrælsi edla »fríhandil« ; men teir stírandi vita væl, at

tað er tað, sum hann meinar við og ætlar at strevast firi.

Svar hans virkar uppá teir sum reyður klútur uppá tarv; tí

teimun ræður um at køva sh'kt strev, ið vil minka um veldi

teirra og inntøkur. Sum seinri skal vísast, keyptu teir sjálvir

upp bæði opinberliga og loyniliga vørur í oyggjunun, til

dømis troyggjur, firi lítlan prís og lótu føra út til at selja í út-

londun til egnan vinning; men vildi annar maður gera sh'kt,

um tað var til egið gagn edla til landsgagn, so vistu teir

at forða honun og leggja ilt firi hann, fáa hann lagdan út

sum skaðiligan og bótaseican loynihandlara edla »smuglara«,

um enn tað vóru loyvdar og fríar vørur, ið hann vildi føra.

Tað gav Nolsoyar-Páli at bíta, tá ið hann tók at sigla við

Royndini. Og tó vóru, so sum vísast skal, forbodnar vørur

ímidlun tað, sum teir sjálvir lótu senda og føra.

Pádl hugsaði um meira enn at níta skip sílt bert til

fiskiveiði; hann vildi eisini níta tað til útførslu av imsun úr-
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dráttun oyggjana og so attur ímóti til innførslu av slíkun

neyðturviligun vørun, sum ofta stórt trot var á og sum ofta

gekkst idla til at fáa í handlinun. A henda hátt var ta5

hans ætlan at føra landsins bjargarevni fram til meira gagns

íiri landið, enn higartil hevði verið. Men til at kunna út-

inna sh'kt í tí víddarmáli, sum hann setti sær íiri, mátti hann

hava loyvi frá tí kongliga handilsstírinun. Frá teim ráð-

andu í Føroyun var eingin studningur, heldur meinskubrøgd,

væntandi; men hann hevði vón um, at handilsstíri og handils-

nevnd í Danmark vildi h'tast væl á hans landsgagnligu íiri-

tøku og veita honun sHkt loyvi. Her verður tó at minnast

á tað, at imsar vørur og imsir handilslutir vóru, sum tann

kongligi handilin ikki fekkst við, og sum tað var loyvt

oyggjafólkinun sjálvun at føra út edla inn; tó var lagt attur-

at: »í teim kongligu handilsskipunun«, og henda viðbøtan

var eyðskild, av tí at Føringar áttu eingi skip tá sjálvir.

Kvussu idla til stóð við útbúningi oyggjana við handils-

vørun, og kvussu ússalig oyggjafólksins kor ivir høvuð vóru

tá, kunnu úrdrøg úr løgtingsbókini firi hetta tíðarskeið geva

monnun skin á og skilning í. Nøkur sh'k útdrøg skulu verða

sett fram her í tí sum attaná kemur. Har atturat kom, at

tað hevði til tá verið óføra torvunnið, ofta óhugsandi, kjá

Føringi, ið vildi gera Danmarkarferð, at sleppa burtur úr

oyggjunun, annaðkvørt til at føra kærumál fram edla í øðrun

ørindun; tí tann trigging, ið ein skuldi seta íiri at fáa loyvi

av teim stírandu til at gera sHka ferð, var 500 ríkisdálar, og

enntá kundu teir høgu harrarnir nokta kvørjun, ið teir vildu,.

ferðarloyvi og leiðarbræv (pass), um maður tóktist teim

»skaðiHgur« edla idlgrunaverdur, og tað var: maður, sum
kundi ætlast at vilja bera kærumál fram ímóti teimun sjálvun.

Heldur ikki var tað sjaldsamt ettir gamla manna søgn, at

sendingar, brøv edla pakkar, frá monnun, sum teir stírandu

høvdu ringt eyga til, vóru loystar upp og rannsakaðar; ja,

stundun vóru sHkar sendingar atturhildnar og komu ikki

vegin fram.

Tað, sum teir stírandu og helst handilsforvaltarin rædd-

ust firi, nú ið Nolsoyar-Pádl hevði íingið sær skip, var ikkt
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bert tað, at hann nú kundi væntast at føra fórbodnar vørur

inn í landið; men teir høvdu grunsil á, at loysing av handl-

inun stóð firi hond, og teir vistu, at hin ídni og órógvasami

Nolsoyar-Pádl av adlari megi vildi royna at troðka tær hurðar

upp, sum teir vildu halda læstar, at hann vildi virka bæði

beinan veg og skákveg firi at fáa handilin givnan leysan:

beinan veg við at bera hetta mál fram bæði í talu og skrift

og royna at fáa filgismenn ikki bert í Føroyun, men eisini

niðri í Danmark, helst midlun teirra, ið høvdu ræði og vald,

og skákveg við at venja Føringar upp í skipssigling og geva

teimun hug hartil og til útlandaferðir, so at teir, tá ið teir

komu aðrastaðni burtur, kundu koma at síggja, kvussu

neyðarsliga til stóð heima. Nú ið hann hevði fingið egið

skip, bar honun so væl til. Og Føringar kundu við hans

hjálp og firigongu um stutta tíð koma at fáa fleiri skip.

Pádl læt tað heldur ikki vera loynt, at hann helt Føringar

vera innibirgdar av handilsstírinun, og at hann vildi virka

kvat ið hann kundi firi at geva teimun víðari útsíni og kunn-

skap um útheimin, um útlendsk viðurskifti, handilsmál og

onnur mál, so at teir kundu fáa meiri hugdirvi og álit til

sín sjálvs um somu tíð, sum teir við hans hjálp búnaðust

til at taka ímóti níggjun tíðun. Teir stírandu í oyggjunun

tóku tí til at leggja ráð upp ímóti honun, og teir fingu upp

í lag at tálma honun og leggja bágsteinar í veg hans, nóg

meira enn hann hevði droymt um av firstu tíð.

Tvær vikur seinni, á tí firsta juni 1808, ankraði ein

onnur brigg — Salamine, førd av kapteyni Thomas Gilpin

— á eystaru vág í Havn, og ótti kom, sum eyðskilt var, á

Havnarfólk um, at hetta mundi attur vera ein eingilskur sjó-

ræningi, sum var á ferð. Men tá ið tað franska flaggið varð

vundið upp í húnar á somu tíð sum skipshøvuðsmaðurin

sást at ganga av skipinun og oman í bátin, sissaðust fólk.

Hesin høvuðsmaður, sum átti skipið einsamadlur, varð, tá ið
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hann steig fót á land, alvæl fagnaður av teim tveim fremstu

embætismonnunun, sum leiddu hann ógvuliga hávirðisliga

niðan til kommandantsins hús. Teir hildu hann kvør undir

sín armin. Hann segði firi embætismonnunun, at hann var

úr Dunkerque í Frankaríki og nú á veginun heim úr Vest-

indiuoyggjunun. Ettir frásøgn av einun sjónarvitni hevði

hesin maður eina heldur merkiliga útsjónd. Hann gekk við

eygnagløsun edla »brillun«, og hetta var so sjaldsamt í

Føroyun tá, at hesin maður ettirsíðan altíð hevir verið nevndur

»brillumaðurin«.

BriUumaðurin segði embætismonnunun frá, at Kristian

kongur hin sjeyndi í Danmark var deyður tann 7. mars;

tað var ikki frætt enn í Føroyun, so brillumaðurin var firstur

at bera boðini. Kommandanturin' og fútin gjørdu mikla

veitslu í kommandanthúsunun íiri hesun fremminda stórgesti,

sum teir hildu vera vin og verjara ímóti eingilskmonnunun.

At endanun, tá ið hann hevði etið sína nøgd og drukkið

sítt fudla mál av víni, segði hann við embætismenninar, at

nú vildi hann tala við Hansen skipara í Havn, og tað beinan

vegin. Hann til Hansens hús ; men skiparin var ikki heima,

og konan kundi ikki siga hesun fremminda, kvar hann mundi

vera at íinna. Nú gjørdist briUumaðurin óður, hóttaði og

svór at konuni, at hon skuldi fáa honun fatur á manninun,

tí hann vildi tala við hann í stundini. Konan svímaði, so

har gjørdist ikki meira. BriUumaðurin spelandi niðan attur í

kommandanthúsini, hitti kommandantin og fútan, og al-

goystur av idlsinni birti hann upp íiri teimun, at hann var

eingin franskmaður, men ein tískur barónur úr Hannover,

von Hompesch at navni, og eingilskur ognarmaður: hann

hevði eingilskan borgararætt, og skipið, sum hann átti, var

eingilskt kaparaskip. Teir skuldu — so herdi hann á firi

teimun — fáa honun fatur á Hansen skipara í somu stund,

tí hann ætlaði at fara undir segl attur og mátti hava havn-

arleiðvísara (»lods«) við sær. Var skiparin ikki funnin, áð-

renn tími var umliðin, vildi hann, von Hompesch, lata skjóta

á staðin og seta eld á hann. Nú var rok í. Kommandant-
urin og fútin vóru gabbaðir av einun skálki, og hetta idl-
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riski hevði ivirvald ivir teimun, so teir vóru at gera, sum

hann beyð. í mesta vasi vóru sendiboð útsend í adlar

ættir til at leita ettir Hansen skipara, og meðan henda leit-

an stóð við, tustu eingilskmenninir á land úr skipinun, brutu

inn í húsini og ræntu og plindraðu firi hond.

Við tað sama at hetta fremminda skipið kom, høvdu

Nolsingar, sum grunaðu ilt, mannað bát og vóru farnir til

Norðuroyggja til at heinta teirra høvuðsmann, Pádl Nolsoy,

av tí at teir hildu hann vera tann einasta, sum kundi gera

nakað til bata firi oyggjunun í tí vanda, sum var firi hond.

Hann fór við teimun norðan úr Vági beinan vegin suður til

Havnar. í sameintun flokki gingu teir adlir niðan ímóti

kommandanthúsunun, har sum brillubarónurin segðist at vera,

og kvar garðurin var filtur upp av eingilskmonnun, vápnaðun

við skammbirsun edla stuttbirsun (»pistólun«) og korðun.

Havnarmenn gingu í felag við Nolsingar og tóku sær til

vápna kvat ið var firi hond at fáa (knívar, øksir, spakar,

gassar og tilíkt). Tá ið Pádl Nolsoy við ongari verju uppi

á sær steig inn í salin, kvar ið barónurin beint tá deildi og

blótaði sum alraverst og hevði hóttan frammi til komman-
dantsins, at hann vildi seta eld á staðin, galt hans firsti

tanki, kvaðan hann skuldi í bræði fáa sær eitt vápn, og tað

bar so væl til, at hann kom at bera eyga við komman-
dantsins korða attanfiri eina dragukistu edla »kommodu«.

Hin fremmandi gav honun ikki gætur, tí at hann fór so

stidlisliga fram. Men við tað sama at Pádl hevði korðan í

hond, hevdi hann oddan firi bringuna á baróninun og segði

í eingilskun máli við hann: Bont move! else you are a dead

man!*) Til Føringarnar, ið stóðu uttanfiri, rópaði hann:

»Um eg krivji hann, so sláið frá hond harútiU, kvartil ein

av brøðrun hans svaraði: »Tað skal vera, sum tú slært

kóp.« Barónurin, sum ikki fekk drigið korða sín (hevði

hann roynt tað, so hevði hann ivaleyst verið dripin), gjør-

dist nú spakur og lovaði víst at eira staðinun og einki ilt

*) »Rør tes^ ikki! annars er deyðin tær vísur í stundini!« Orðarætt;

annars ert tú ein deyður maður.
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gera: alt tað ið hann inskti var at fáa tann áðurnevnda

skipara við sær sum leiðvísara. Pádl læt hann tá sleppa

við tí gjørda lifti. Síðan fór barónurin umborð attur við

monnun sínun og dvaldist í skipinun eina tíð; men tá ið tað

dróg út við komu skiparans, tók hann at ótolnast og læt

skjóta trí kanónskot inn ivir staðin, kvar hin mesta angist

kom á ødl, tí nú ætlaðist, at hann mundi fara at seta eld á

Havnina. í tí bragdi, beint sum mest um vardi, kom hin

nógv ettirleitaði maðurin, Hansen skipari, firi ein dag; hann

varð funnin umsíðir uppi í haganun attaníiri ein stein, Tarva-

steinur kadlaður. Har hevði hann krógvað seg burtur. Hann
varð so sendur umborð í stórun skundi, og kaparaskipið

sigldi sín veg íiri first. Nolsoyar-Pádl fór norður attur til

Vágs.

Sverre Patursson.

Lomvigashjóting.

Mjúkur sum ein ungur gentulógvi, bleytur sum tað rein-

asta æðudún er summarmjorkin í Føroyum. Fer ein reiði-

liga at leingjast eftir honum, so kemur hann eisini — kemur

so fínur og hóvligur inn úr havinum.

Best sum allir lindar standa bjartir og hyggja at hvorj-

um oðrum í tí klára sólskinsveðri, so sæst hann har úti, har

langt úti, har sum himmalin kyssir havið og havið kyssir

himmalin.

í fyrstuni er hann bert at síggja sum ein strika, ein

Ijósgrá strika, sum einhvor hevir kritað á tann bláa himmal-

veggin fram við havsrondini.

Men skjótt vexur strikan til eitt breitt band, til eina

uUamjúka rúgvu, sum á kattafótum tekur til at krúpa fram
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eftir tí summardrabbandi havi inn móti oyggjunum teimum

fjallaskrýddu.

Og áðrenn ein veit orðið av, hevir mjorkin stúgvað

seg tættur og tjúkkur í sund og íirðir, so ikki tekkist rúm-

ari enn bátur er langur.

Og áðrenn ein veit orðið av, kann hann hvórva aftur.

Ikki altíð á sama hátt sum tá hann kom — draga seg aftur

í havið. Nei, sólin kann brádliga gloypa hann, so at tað

alt í einum ikki sæst ein geiri eftir av honum hvorki nær

ella námunda.

Táið sund og íirðir og alt stendur stoplandi fult av

summarmjorkanum — tá verður farið at skjóta lomviga.

Tí táið fuglaflokkarnir á veg úr bjorgunum gjognum

sundini søkja til havs eftir æti og aftur leita av havinum

heim í bjorgini, tá leita teir fram við oyggjunum og leggja

at tongunum fyri at kunna hava hylling á leiðini, fyri ikki at

villast í mjorkanum.

Tá dregur lomvigaskyttarin bátin úr neystinum, setur

kumpassið á bekkin og rør frá landi. Dygst inni við tangan

stedgar hann, ger seg til og tekur byrsuna í hondina —
meðan hin lýggi, Ijósi, mjúki mjorkin er sum eitt hválv run-

dan um hann og hansara Htla fýramannafar. Flokkur í

flokk, utan stedg — tað er sum ramur gandur — kemur út

úr hválvinum oðrumegin og hvorvur so aftur hinumegin.

Men áðrenn flokkurin á síni kvikligu ferð er komin so langt,

hevir byrsan longu tint burtur av honum.

Buldó, buldó! Ein fuglur fyri, annar eftir, javnliga sex

og sjey ísenn detta við ferðini, so teir stikia langan veg

eftir sjónum. Buldó, buldó ! Skjótt flýtur nøgd av deyðum
fugli um bátin við teim skínandi hvítu bróstunum uppeftir.

So verður stedgað til at henta upp og síðani byrjað

aftur, tí fleygið er endaleyst og utan stedg.

Við stórari veiði rør skyttarin heim aftur. Tann skotni

fuglurin hevir blóðgað allan bátin. Blóð flýtur í kjolinum

— bekkir, stokkar og borð eru blóðsprænd. Sjálvur er

skyttarin blóðigur á klæðum og hondum og sjálvt á anditi
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hansara, sum er uppøst og rodnað av leikinum og grómut

av krútroyki, liggur storknað blóð.

Men týðuligast talar tann komandi dagur — táið aftur

er klárt og sólblankt — um misgerning hansara.

Tá eru teir lamskotnu lomvigarnir at hitta í bjorgunum

— ússaligir og deyðsjúkir sita teir á rókunum millum teirra

frísku felagar. Ella teir hava ikki verið mentir so langt,

men eru kropnir upp á sker fram við strendurnar til at

doyggja so einsamallir og ileyðstaddir sum nakar Guðs

skapningur kann doyggja.

Símun av Skarði.

Norski bróðir.

Eg var mær og' vitjaði bróður,

sum er størri og eldri enn eg;

mangan hevir hann verið mær góður,

mangan víst mær á beinasta veg.

Greiddi eg honum frá,

hvussu vónloysi lá

yvir mær og so mínum landi við.

Eg við sorg honum sannleikan segði,

at her kuldin skjótt drap alla vón,

at tann kavin, sum veturin legði,

ikki tána vil burtur av lón,

at her stird er hvór sál,

sum hon úr Heljar skál

hevði drukkið haft deyðadrykkin sín.
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Bróðir mín leit seg um, og hann bendi

á tað land, sum hann nú hevir bygt;

sólin logandi Ijósgeislar sendi,

kveikti hV í hvórt sovandi kykt,

og har sungu tey óll

— fólk í smáttu og holl —
sungu eldhugavónir út um land.

Og hann mælti tey orð á tí sinni

— tey í sál míni enn Ijóða hvoU —

:

»Kæri bróðir mín, legg tær í minni,

at vit sjálv eiga Hvsneistar oU,

at tað verður eitt bál,

um at hvor manna sál

leggur sín neista til hin sama eld.«

Tú álfagra land.

Tú alfagra land mítt,

mín dýrasta ogn!

Á vetri so randhvítt,

á sumri við logn.

Tú tekur meg at tær

so tætt í tín favn,

tit oyggjar so mætar!

Gud signi tað navn,

sum menn tykkum góvu,

tá teir tykkum sóu!

Ja, Gud signi Føroyar, mítt land.

Hin roðin, sum skínur

á sumri í h'ð,

hin ódnin, sum týnir

mangt Hv vetrartíð,
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og myrkrið, sum fjalir

mær bjartastu mál,

og Ijósið, sum spælir

mær sigur í sál:

alt streingir, ið tóna,

sum vága og vóna,

at eg elski Føroyar mítt land.

Eg nígi tí niður

í bøn til tín, Gud:

Hin heilagi friður

mær falli í lut!

Lat sál mína tváa

sær í tíni dýrd!

So torir hon vága

— av Gudi væl skýrd —
at bera tað merkið,

sum eyðkennir verkið,

ið varðveitir Føroyar mítt landl

Eftir jólagóða, eftir gamla manna frásognum.

Tað var í 1835. Jólini nærkaðust, og Skarðsmenn og

Haraldssundsmenn fóru at hugsa sær um Havnarferð eftir

jólagóða. í teirri tíðini, — áðrenn útsolubúð í 1836 var

stovnað norður í Klaksvík, — gjórdu teir gjarna handils-

ferðirnar saman. Tað komst av tí, at manningin var so

veik, — serliga á Skarði; tí har var ein bátur gingin burtur

á norðhavinum við sex teimum frægastu monnunum. Tann

skaðin barst til 30. mars 1835 — sama árið sum tað hendi,

ið her verður frá sagt; og ikki vóru meira enn íýra hús í

bygdini, so har stóð illa til.

Sum sagt, teir fóru eftir jólagóða — sex menn við

einum áttamannafari. Tríggir vóru av Skarði: Arant og

Simun, sum enn liva, og Jákup; allir vóru teir ungir og

neyvan tilkomnir. Og tríggir vóru úr Haraldssundi : Sakaris

(sonur Jógvans kallsmanns á Uppsolum), sum var húskallur
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lijá bóndanum í Stórustovu, Heini, sonur bóndans í InnaristovU;

og Óli Jákup, i5 ættaður var úr Leirvík ; hann var ikki 30 ár,

men var tó elsti maður á bátinum og formaður fyri ferðini.

Hvussu teimum gekst á suðurferðini og í Havn, er lítið

at siga frá. A handilsstaðnum var mosn og tjak og tarni

sum altíð; fólkið var nógv, og hvor maður royndi at

skunda sær.

Tað var eitt leygarkvold, at teir vóru lidnir at fara av

stað úr Havn. Náttarmyrkrinum góvu teir ikki gætur, tí tað

var full sól. Teir og fleiri aðrir fóru við góðum treysti.

Uppsalabáturin, sum eisini var eftir jólagóða, fylgdist við

teimum. Hetta var móti nátt, men — sum áður sagt —
mánalýsi var. Loftið var Ijótt og sh'mut, so at mánin slapp

ongatíð út úr. Hann stóð á landsuðri í ættini; men lotið

var ógviHga h'tið, tá teir fóru. Har aftur ímóti var sjógv-

urin tungur og slafsutur. Tá teir komu norður fyri Eystnes,

var sjógvurin so ringur og h'kindini so vánaHg, at Uppsala-

báturin, sum var fuUur av varu, helt av. Hann fór so inn

á Skálafjorð og setti upp á Toftum. Skarðs- og Haralds-

sundsbáturin var ikki so tungur sum Uppsalabáturin, og helt

hann norður fyri bjorg. SjóvariUskan tók til, og tá teir

komu norður móti Nevi, mátti ansast eftir. Enn var ikki

vindur komin; men loftið varð hættiUgari og hættiUgari, og

ikki var at ivast um, at veðrið fór at versna. Nokur hvóss

vindblók komu niður á sjógvin, og fyri Lambavík íingu teir

samanhangandi vind. Tá ið teir komu norður at Mjóvanesi,

var sUk ódn í sjónum, at teir ikki tordu at leggja á streingin,

meðan myrkt var. Teir logdu seg so har at bíða eina lotu

;

men tá vax vindurin so ógviUga brádUga, og skjótt sló hann

í rætt rok av landsynningi-eystri. Tá var ikki hugsandi um
at fara um Mjóvanes, og har var tí ikki annað at gera enn

at dríva inn eftir Lambavík og royna at bjarga Uvinum har.

Tað var hálv okt til dags, tá teir komu inn móti bygdini,

og teir fóru við tað sama at rópa alt teir vóru mentir fyri

at fáa fólk at vakna, um tað var móguUgt; tí tá var storm-

urin so nógvur og brimið longu so mikið vaxið, at tað var

vónleyst hjá teimum at leggja at landi, tá ið einki kunnugt

24
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fólk var at taka móti teimum. Teir lógu leingi og andøvdu

úti fyri lendingini; men eingin kom oman. Einaferð talaðu

teir um at seta ein mann upp á land til at bera boð í

bygd; men einki varð av, tí teir sóu seg ikki føran fyri tí;

teir óttaðust fyri, at báturin fór at sorlast, um teir — ókun-

nir menn — logdu at landi; teir hovdu eisini so tungt vi&

at andøva, at teir neyvan kundu lata mann frá sær. Teir

máttu tí geva seg til tols og fóru uppaftur at rópa, meðan

brimið vax øgiliga.

Hetta var sunnumorgun, og Lambamenn lógu í tryggum

svovni; um einhvor hoyrdi eitt sindur av óljóði, so hugsaði

eingin, at tað kom frá monnum í vanda. Men tá ið morg-

unin leið so mikið, at tað var nærum hálvaljóst, skildu Lam-
bamenn gjognum stormbaldrið mannamál, og teir vóru vísir

í, at tað mátti vera neyðarróp. Har fieyg hvor maður, sum
nakar dugur var í, av seingini ; summir drógu brøkurnar upp

á lorini, hosurnar upp á leggirnar og lupu so av húsum,

summir hattleysir og klútaleysir og í berari stúku upptil.

Tað var so at siga í sama viðfangi, at teir stóðu á sjóvar-

klettinum við Knum og togum, meðan brimrok og ódnar-

veður leikaðu um teir. Gamli Klæmint í Lamba orkaði

ikki á stonna; men hann bað teir, sum oman fóru, eina

hugsa um at bjarga monnunum ; veðrið var so ringt, at hana

helt tað vera óða manna verk at hugsa um at bjarga varum

og báti eisini, og hann legði teimum dýrt við eina at

hugsa um menninar; tað var tó minni skaði, um at báturin

sorlaðist og varan týndist. —
Lambamenn sóu við tað sama, at einki gjordist á tí

rættu lendingini; har leikaði verri enn so. Teir veittraðu tí

bátin at landi okkurt um ein hálvfjórðing frá henni í tí syðra

víkararminum, og har skuldi roynast, um varan tó ikki kundi

bjargast. Men ilt var við at gera, og ymist var, hvussu ta&

kundi koma at ganga; tí stormurin var so nógvur, at minst

fýra menn máttu andøva fyri at hava bátin leysan av landi.

Stundum breyt sjógvur inn, so ein mátti ofta sita við eyst-

rið; og ikki vóru menninir meira enn sex. So fóru teir at

íoyna at stjóra; tí upp á annan máta var ikki hugsandi um
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at fáa nakað í land. Tá ið varan var komin upp á turt,

varð hon burtur úr loyst, og so drógu teir á bátinum stjóran

aftur til sín fyri at binda varu upp í hann aftur; og soleiðis

fóru teir nú fram við at bjarga varuna. Men sjálvsagt kundi

tað ikki gerast í einum viðbragdi; tí tað var nóg strevið at

verja bátin í ódnarsjónum. Men Lambamenn vóru fráUka

dúgligir og skilagóðir, og arbeiðið fall sera væl fyri teimum.

Nakað av varu fór fyri einki. Einaferð slitnaði stjórin, og

tað, sum uppi í var, fekst ikki aftur. Eina aðra ferð fór

kjaftbandið av einum klæðsekki, sum var fullur av tobbaki;

tað fór eisini alt fyri einki; tey í Stórustovu í Haraldssundi

áttu tað. Tá ið varan var komin á land, skuldu tveir menn
eisini fara upp úr bátinum. Fleiri kundu ikki fara; tí minst

fýra máttu vera eftir til at andøva honum upp ímóti vind-

inum. Árant og Símun vóru yngstir (um sextanárs aldur-

in), og teir skuldu fara upp á land, áðrenn báturin varð

tikin. Teir máttu stjórast eins og varan. Símun bant sjálvur

togið um kroppin á sær og smoygdi sær so út um ; men tá

ið teir fóru at draga á landi, sóu teir, at buktin á tognum

lá fost um stavnin. Skjótt kom Símun upp undan aftur, og

hann fekk hendurnar um æsingina og loysti sjálvur togið av

stavninum, og so varð hann drigin á land, og honum kom
einki til skaða. So skuldi Arant stjórast á land; men av tí,

at hann sá, hvussu tvorUga tað gekst Símuni, tókti honum
nakað nógv fyri at leypa .á sjógvin, og hann stóð tí og
hrmpraðist eina lotu, eftir at hann hevði bundið togið á seg.

Men so einaferð, sum báturin slongdist nakað nær at landi-

num, gjordi Árant lop á seg, og hann var so heppin, at

hann fekk fótafesti á landi. Nú var báturin eftir; men hann

mátti takast við teimum fýra monnunum, annaðhvort hann

so kom heilur ella sorlaður á land. Eftir bakendanum mátti

hann takast; tí stormurin var so nógvur, at ikki kundi bjóð-

ast til at venda honum undan veðrinum. í bakendanum á

báti er ohgatíð barðhol, og tí máttu h'nurnar gerast fastar

innanborðs. Ein varð gjord fost í hvorjum borði um lær-

bekk, og hin triðja varð smoygd niður gjognum soguna og

gjord fost um skutbondini. Nógv var fólkið á landi, so

24*



372

gott var, at línurnar vóru tríggjar, Tá alt lá rætt fyri og

teir hildu bera frægast til, tóku teir bátin, og tað var so at

siga í somu stund, at hann, við teimum fýra monnunum í,

var á landi og enntá óbrotin. Lítið var undirlendið, har

sum báturin var upp tikin, og ikki bar til at fáa hann upp

um bakkan ; hann varð tí bundin fastur, so væl sum tað læt

seg gera, og varan varð borin niðan undir klettin og logd

har. — Seinri varð útroknað, hvussu mikið burtur var farið

av varu; virðið av tí varð so h'knað upp á allar menninar,

og var tað 7 mark (2 kr. 33 oyr.) sum hvor maður hevði

mist. Nógv av teirri bjargaðu varuni var eisini spilt; og

skuldi virðið av tí spilta verið lagt aftrat hinum, ið burtur

var farið, so hevði tað verið nógvur peningur.

Nú var alt komið á land, og gleðin var stór, bæði hjá

teimum úr vanda vóru bjargaðir og hjá Lambamonnum,
sum hendan ódnarmorgun hovdu sýnt sHkan sjaldsaman

dugnaskap og fimleika til at hjálpa neyðarmonnum. So varð

farið til hús, og ógviliga væl var móti teimum tikið; teir

íingu alt gott at eta og drekka og heitar seingir at fara í.

Símun hevði tilhald hjá Jógvani bónda, sum júst tá var og

ferðaðist norður í Gerðum; men Marin, kona hansara, sum

var úr Norðurstovu (í Gerðum), var bh'ð fyri tvey. Hon
tók sær av nokrum bankaseðlum, sum Símun hevði í lum-

manum, og sum vóru rábleytir og skræddir og rukkutir;

men hon turkaði teir so væl og fór so hampuliga við teim-

um, at hann fekk fult virði fyri allar. Arant og Óli Jákup

gistu hjá Hanusiy sum ættaður var úr Hósvík, og giftur við

Ingu, ið var dóttir Djurhuus' prósts. Óli Jákup var altíð

ein treiskur maður, og hann vildi ikki sum hinir fara at

leggja seg, tó honum var boðið at fara til songar; hann

vildi fyrst sita í lestri hjá Hanusi bónda. Tá ið Arant fekk

tað at vita, vildi hann, sum var ungur og kanska eitt sindur

errin, heldur ikki leggja seg fyrr enn lisið var. Men tá ið

liðugt var at syngja til, og Hanus var farin at lesa lesturin,

sovnaði Arant og datt á gólvið. Inga húsfrúin reisti hann

upp og leiddi hann inn í eitt seingjakamar; har hjálpti hon
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honum úr klæðunum og í songina, og so svav hann bæði

væl og leingi.

Mánadagin var toluligt veður uttan fyri; men brimið

var so nógv, at teir logdu ikki lag í at fara. Týsdagin var

aftur kyrrað, og tá fóru teir.

ímeðan vóru Uppsalamenn, sum upp hovdu sett á Toft-

um, norður farnir, og teir vistu at siga, at Skarðs- og Ha-

raldssundsbáturin var farin fyri bjorg sunnunáttina; men

eingin hevði frætt, at hann var fram komin. Jógvan kalls-

maðiir á Uppsolum var tungur um hjartað av hesum tíðin-

dum. Sakaris, húskallurin í Stórustovu, var, sum áður iievnt,

sonur hansara, og Jákup á Skarði var systursonar hansara.

Skuldu teir nú vera burtur gingnir.? Hetta fall honum alt so

mikið tyngri, sum systir hansara, Katrina, ið gift var til

Skarðs, sat einkja. Maður hennara var ein av teimum, sum

vóru burtur gingnir við Skarðsbátinum um várið. Og nú

kundi stúrast fyri, at sonur hennara var farin sama vegin.

Ein annan drong átti hon, men hann var Htil piltur. Jógvan

kallsmaður fór tí norður til Haraldssunds at vita, hvussu

hýrurin mundi vera har. Men har vóru ringar vónir; tí

eingin væntaði teir longur at koma aftur. Jógvan var ikki

mentur til fullnar at geva fólki góðar vónir; men hann

royndi at ugga tey við, at teir kundu hava sett upp í

Lamba, tó at hann sjálvur ikki tordi at trúgva upp á tað. I

dopurhuga fór hann malandi suður á Fiskimol (ein hálv-

fjórðing sunnan fyri Haraldssunds bygd), og hann sá tá ein

bát koma rógvandi undan Búðunum, meðan menninir sungu

so hjartaliga. Tað var sum ein ógviliga tung byrði hevði

verið tveitt av herðum hansara, og hann fekk tár á kinn av

gleði. Tá ið báturin kom norður fyri Fiskimol, fingu menn-

inir at síggja Jógvan kallsmann, og teir tóku hann í bátin,

hieðan teir sungu takkarsálmin.

í Haraldssundi var gleðin stór, sum hon altíð er, tá ið

fólk finnast aftur eftir sHka ræðslu og sHkan vanda. 011, ið

ment vóru at ragga, komu á stonna at taka ímóti monnu-

num, og við tað sama varð maður sendur til Skarðs at bera

hesi gleðiboð til teirra, ið har sótu við bangnum hjarta.
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Um jólini, sum komu stutt eftir hesa Havnarferð, varð

ofta talað aftur og fram um alt, ið hent hevði á henni; og

gleðin, ið kom aftan á allan óttan, sum hevði ligið so køv-

andi tungur yvir ollum, gekk nú saman við jólagleðina og

knýtti ósjónlig kærleiksbond millum hjortuni.

Lív og deyði.

Eitt ævintýr.

Ein firvaldur flagsaði uppi í Líðarfjalli. Hann var ungur

á aldri; men hann kendi sær tó nakað, og tað var ikki so

løgið, tí hann átti alt Líðarfjall — hann kannaði sær tað, ið

hvussu var. Sólin var komin í nón, og hon hitaði fjallið,

so at alt, ið kykt var, sat og hálvsvav. Firvaldurin var

eisini farin at møðast; hann ^^yg íkring um ein stein aftur

og fram. At endanum setti hann seg. Ikki fekk hann dags-

Ijósið at síggja fyrr enn henda sama morgunin; men sum
hann tó hevði roynt nógv, og sum hann hevði íingið mangt

at vita! Hann hevði sveimað oman og niðan í Líðarfjalli;

stundum hevði hann hvílt seg í grasinum niðri á bakkanum,

og stundum hevði hann flagsað um hamrarnar uppi undir

tindinum. Jú, her var gott at vera, og íirvaldurin hugdi

utan um seg, har hann sat á steininum. Hann var vorðið

sum ríkur, hugsaði hann; eina sólbjarta framtíð átti hann til

at njóta. Hann lætti veingirnar út frá sær fyri at fara á

flog. Tá hoyrdi hann ein h'tlan duna uppi yvir sær, og

áðrenn hann fekk umrátt seg, skeyt ein steinstólpa SQg niður

úr loftinum og hevði hann í nevinum. Firvaldurin kendi á

sær, hvussu h'vsmátturin minkaði, og áðrenn hann doyði,

læt í honum : »Hetta kom mær óvart.«

Steinstólpan fleyg heim í reiður sítt við firvaldinum í

nevinum til ungarnar hjá sær. Teir lógu og gapaðu ; tí allir

væntaðu sær góða veiði, og tað var í stundini, at ungarnir
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pettaðu íirvaldin sundur sín ámiUum og svolgdu hann niður.

»Nú trýtur ikki,« helt steinstólpan við ungar sínar, áðrenn

hon fór av stað aftur, »Líðarfjallið er yðjandi fult av fir-

valdum, og teir sýnast at verða fleiri og fleiri dag undan

degi; ja ríkidømi mítt vexur«. Steinstólpan fór eftir einum

grátítlingi, sum var komin nakað nær at holudurum herinara;

hon átti jú fjallið, og eingin mátti gera henni ónáðir. Sum
hon snyrraði aftur og íram í loftinum, kom ein smyril við

súsandi ferð eftir henni; hann sló nev og kløur í hana, og

tóat hon royndi at flagsa eitt syndur, so slapp hon ongan

veg; tí smyrilin helt fastari enn so. »Móðir mín spáddi

altíð, at hetta fór at verða endin,« vóru síðstu orðini, sum

steinstólpan segði. »Fast standi á tær!« hugsaði grátítling-

urin, sum skundaði sær burtur; honum rann ikki í huga, at

smyril h'ka fegin drekkur grátítlingsblóð sum steinstólpublóð.

SmyriHn skundaði ferð síni niðan í ein brattan klett;

har hevði hann reiður sítt. Ungar hansara vóru glaðir, tá

teir fingu steinstólpuna; teir royttu fjaðrarnar utan av henni,

settu klørnar í hana og álaðu hana sundur. Mamma teirra,

sum hevði borið teimum veiðina, sat og hugdi at. Onkun-

tíð fór dugur at vera í teimum, so hugagóðir sum teir nú

vóru, hugsaði smyrilin, og hann gleddi seg yvir bornum

sínum og veldi sínum; hann átti hvort kykt, sum var í

Líðarfjalli. So small eitt byrsuskot, og smyrilin datt ovutur

út av; annað beinið var skotið undan honum, og annar

vongurin. Hann lá á jorðini og flagsaði, og hann hoyrdi,

hvussu ungarnir skrenjaðu uppi í reiðrinum. So kom mað-

urin, sum skotið hevði, so Ijódliga undan einum steini, hann

treiv eftir smyrilinum, sum bæði klóraði og beit. »Óreint í

hatta, sum hatta er hVseigt,« segði maðurin, og hann sipaði

byrsubrókina um kroppin á smyrilinum, so hann lúgvaðist.

»Ah, avinnu ungar mínir! nú verða tit móðurloysingar,«

hugsaði smyrilin við sær sjálvum, áðrenn maðurin kipti hann.

Sólin var komin í vestur, og maðurin spákaði sær til

húsa heim. Gott , var tað, at hann hevði skotið smyrilin,

hugsaði hann; tí nú fóru smáfuglarnir at fáa frið í haganum,

og stórt gagn var í smáfuglunum, sum vóru so ídnir at
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pikka ormar, ið ofta vóru grøðini til bága. Maðurin áttí

hagan, og hann vildi fegin síggja hann at standa í besta

blóma; hann vildi røkja væl alla ogn sína. Og hvor skuldi

hindra honum? Hann var ungur, sterkur og vakur, og tá ið

heystið kom, ætlaði hann at giftast við hini fagrastu gentu í

bygdini. Hin deyða smyrilin bar hann í hondini, og hann

fór nú at kvika sær á fótum. Áðrenn honum vardi nakað,

var ein annar maður komin at ganga undir liðini a honum

;

hann hevði stóran h'ggja í hendi og var skrámutur og øgi-

hgur á at h'ta.

»Hvor ert tú.?« spurdi maðurin henda fremmanda.

»Eg eri deyðin,« svaraði tann við líggjanum aftur.

»So, tú ert deyðin,« segði hin og læt einki á sær íin-

nast, tó at ómagasveittin var við at sláa út um hann. >Hvar

ætlar tú nú at fara.?« spurdi hann so.

»Eg fari í ta bygdina, sum er beint framman fyri ok-

kum. Hagar eri eg sendur eftir einum ungum manni,« segði

deyðin.

»Tak heldur tey, sum gomul og ússaHg eru og ikkr

orka at liva. Tú veldur sorg, tá ið tú tekur hini ungu, og

tú mátti ikki viljað gjort tað,« segði maðurin, og hann skalv^

har hann gekk undir Hðini á deyðanum.

»Eg kenni hvorki sorg ella gleði, og eg havi ongan

vilja,« segði deyðin. »Eg bara útinni boð harra míns.«

»Harrin ger altíð væl, og tá ið hann kallar ung og^

gomu) heim til sín, so trúgvi eg, at tað er teimum til gagns.

— Men hvonn skalt tú hava við tær hesa ferð.?« spurdi

maðurin.

»Eg eri sendur eftir einum ungum manni. Hann er frá

húsum í dag, og genta hansara situr og bíðar eftir honum.

Hann má verða mín, áðrenn fimm minuttir eru farnir,« svar-

aði deyðin, og hann treiv dyggiHga í armin á manninum.

»Áh, slepp mær, slepp mær!« rópti maðurin í angist.

>Genta mín og foreldur míni leggjast í grovina av sorg, um.

tú nú fert við mær. Nei, nei, tú mást ikki. Hevir tú einkii

hjartalag.?«
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»Eg kenni einki hjartalag,« segði deyðin. »Eg bara

útinni boð harra míns. Hvat leggur steinstólpan lag í, um
hon drepur ein íirvald, ið gleðir seg við sólskin á summars-

tlegi.^ Og hvussu er hjartalagið í tí smyrli, sum hellir blóðið

út á steinstólpuni og skræðir hana sundur og ber hana heim

til ungar sínar.? Rørir tað smyrilin, at steinstólpuungarnir

doyggja í hungri.^ Er nakað hjartalag í tí manni, sum skjýtur

eina smyrlamammu, meðan hon situr hjá reiðrinum og gleðir

seg yvir bornum sínum.?« Og deyðin krepti hond sína fast-

liga um armin á manninum og andaði á hann.

Jens Hendrik Oliver Djurhiiiis.

Gandkvæði Tróndar.

Hevjið í homrum
harðmælta .kvæðið,

viUu valkyrjur,

vetrarins born,

tit mínar frælsu

froysandi hvirlur

føddar av ódn.

Hastið í hernað,

hamranna døtur,

vekið til veldis

vilt glaðustrok,

gravið frá grunni

goysandi orrusturok.
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Ramar eg risti

rúnir, ið rinda

ravni ræ.

Sanna skal Sigmundur:

Tróndur trollsterkur kvað.

Verjast skal ValhoU,

ið volvur veittu

miklum norðlanda

monnum til mið.

Eydnast at inna

ei skal Sigmundi

eystlanda sið.

Fjallfríðu Føroyar,

ramasta rún

ritað av gudum
um einstakra rætt!

Trygdareið Tróndur

hann treystligt at verja

svór síni ætt.

Hevjið í homrum
harðmælta kvæðið,

viUu valkyrjur,

veitið mær vorn.

Fram móti Sigmundi, skip hansar sorandi, land honum forð-

andi,

fram móti kristni, kirkjurnar brótandi,

Tróndur til Tór og Óðin er blótandi,

hogt kvoður heiðin orn.
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MegintMjan kvbðnr.

Túsund roddir kvoða

flammu hevndarljóð,

dag sum nátt tey bløða,

einki er at grøða

sár, ið lagnin sló.

Síggi eg í dreymum

hovuðleysan mann,

rok frá vestfallsstreymum

leikar loyst úr teymum,

hvast um lendar brann.

Kaldur kennst tín kossur,

Sigmund Brestisson,

skikkjan áarfossur,

brandur brotin krossur, —
tá gerst togn í lon.

Togn sum tá á sinni

einsamóll eg sat

millum fjalla inni

við bergtiknum minni

og í loyndum græt.

Hitnaði mín grátur

tá í ódnar ást —
nú er skuggalátur,

tínar tungu gátur,

Torkil Turrafrost.

Faðir, okkum javnar

nornan, skepnur spann:

týndust drekastavnar,

tyrptust svangir ravnar,

sál mín skalv og brann.
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Tí er Ijóðið kærast:

brándar syngja hátt, —
stórt skal kappa svarast:

Sigmundur skal jarðast

fáa frið á nátt.

Túsund roddir kvoða,

brátt er hevndarstund

;

undan sárin bløða,

klekir ornaboga

svorð til svangan fund.

Til Føroya.

Situr tú seggur í oyðini hoU,

einastur eftir av mongum,
slitið er svorðið og brynjan er oU

bitin av stráoldum svongum,

rodd tín, í fyrndini reystlig og snjoU,

skilst av ongum.

Folnaða horpu tó enn heldur hond.

skald vart tú fráh'kt í forðum:

hovdingar hittust við havgyrda strond,

flýggjaðu kúgandi korum;

sterkur var songurin, víða um lond

varð hann borin.

Ljósini brenna so blaktrandi bleik,

nú sveima skuggar í sali,

kappi, tú ert eins og avgomul eik,

ið dettur av aldri í dali,

fornur fór áður til frælsmanna leik,

fell á vali.
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Bregda tú bitra brandinum brátt,

dimmast nú dáttliga dagar,

ravnarnir rópa í homrunum hátt,

vænta sær veitslurnar glaðar:

gamalur ætlar á Valhallar gátt

finna frægar.

Heisla til V. U. Hammershaimh
25. mars 1909.*)

Fáir ferðast frægir her á foldum,

folnar, sprettur ævigt ættafjold,

flestra manna hV er rit í moldum,

támut soga, tá ið endar old.

Navnið veit eg eitt í klettum ritað,

lýsir gylt— nú nærkast hvíldarkvold,

mildar vættrar tendraðu ein vita,

Føroyum stjornuleið frá old til old.

Kv'óld.

Kvirrt er í skógv,

alt rurar hyljandi náttin —
hoyrið frá sovandi djórum

suffandi andadráttin,

úlvar og lodnar bjarnir

stedgaðu flensandi ferð,

náttar andlóttu Ijóð

skelva kring sorgdjúpar tjarnir

sum friðleyst fjadkandi dreymar,

*) Nítíundi føðingardagiir hansara.
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ið føddust av dagsins mein;

heimleyst hoyrdi eg láta lógv,

skilti hana fullvæl —
kvirrt er í skógv.

Kvirrt er í sál:

hurvu frá vitsins ríki

maktir sterkar sum óndar rúnir,

føddar í óvits díki, —
eittans minni valdar,

skelvur sum snjóhvít rósa,

ið kystist ta fyrstu heystnátt

av sorgvígdum vorrum,

sveimar við heimleyst látandi lógv

um nátthuldan skógv.

Friður.

Sólin doyr í vesturroða,

ristir enn við ríkri hond

kærleiksrúnir yvir iond —
tær, ið gyrða gleði gilt,

tær, ið minka meinið milt —
samlist oll á jarðar kringi,

lov og tokk til gudar syngið^

birtið upp ein offurloga —
sólin doyr í vesturroða.

Mynd.

Veit eg vatnið deyðastilt,

mjúkligt bárur dimmar danda,

meðan Ijóðleyst leika lot,

loyndir yvir dýpið anda.
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Brotnar borgir gyrða strond,

leyvleys tro á túgvum tiga,

allir lutir víða hvar

stunnt frá stirdum sogum siga.

Mangar sá eg móðar menn
— lúgvandi gav lagnin lutin —
boygdar her í bangnu bøn,

kannska hittu enn teir gudin.

Her býr Hvsins samfallsijóð,

moll-stemtir her sova sangir,

og tað kennst sum gloymskugeisp

vónir allar útisteingir.

Heyst

(Eftir Lenau).

A leyvið heystið andar litir reyðar,

sum sjúknm á, hvórs blóð av helsótt hitast,

andlitið bleikt við hvort av roða litast,

men tað er rósur, sum brátt eru deyðar.

Hoyr áin teskandi og syrgin streymar

í dalin oman — neyvan hoyrist súsið,

so tagnar vinurin í deyðans húsi

til tess at friða Uvsins síðstu dreymar.

Higar tey sorgarbundnu fegin fara,

natúrin sjálv seg kendi deyðakysta,

og gleði sína folna sá og frysta

og hormum kann við egnum harmi svara.
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Tove.

Á halgum náttartíma —
og dagsins kriplu troll

týnast burtur oll

og rýma, —
tá hálvt eg vaki, hálvt eg sovi,

og óvit er við viti samanvovið,

tá sveimar inn í mína trongu stovu

ein dreymasjón um skógv og ong

og Volmar kong

á ferð, á ferð til Tove.

Og allir fuglar syngja

um heyg og dal

og klárar keldur ringja

sum klokkuspæl,

eitt tokutám, dúnlætt og álvavovið

seg sveipar eymt um skógv og ong

og Volmar kong

og sælu, sælu Tove.

So holvir yvir stórt og smátt

hin gróðratunga trollska nátt

eitt kensl av tveimum samanvovið —
tað signar alt á skógv og ong

og Volmar kong,

ið elskar, elskar Tove.

Og allir fuglar tiga

um dal og heyg,

og tigandi teir siga:

Tove er deyð.

Eitt mjorkatám, regntungt av gráti vovið,

seg sveipar kalt um skógv og ong

og Volmar kong,

ið syrgir, syrgir Tove.
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Várlátur.

Randaðu rósur

roðandi vín,

lættur og Ijósur

var láturin tín.

Várvokur veitti

tú villandi dreym,

øran meg tveitti

í sólgyltan streym.

Væl angar lyngur

um várkystu grund;

hindlætt tú springur

til favnhollan fund.

Ljósareytt lyngur

litaði ong;

stjórnkvirrur kringur

um signaðu song.

Tá randa rósur

roðandi vín,

lættur og Ijósur

er láturin tín.

Rasmus Rasmussen.

Ein summarmorgun.^

FÁSTAÐNI á foldini er veðurlagið so ymist sum í

Føroyum. —
Hetta Qg eftirfylgjandi stykki er tikið úr skaldsoguni »Ættarbregdi<.

25
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Máti skal vera við, so stórur munurin er millum hin

forlogtunga skaðadagin, tá ið havaldan í sínum veldi loypur

á hitt harða og nakna meitilbergið,— tá ið glaðurnar standa

ájavnt fjallatindarnar og kavarokið fjalir tað, sum hendir á

sjónum, fyri slotandi oyrum á landi, meðan stormurin ber

neyðarrópini av leið, — og so hin vandaleysa lognardagin,

tá ið mjorkaflókarnir kínandi fara fram við fjallsíðuna, með-

an óteljandi fuglaroddir lýsa frið yvir landið, — tá ið havið

svevur útmøtt eftir berserksgangin og droymandi kyssir

teir klettar, tað áður bardist við.

Tað var ein leygarmorgun um jóansokuleitið 1870, at

lítli Jógvan í Jógvansstovu, sonur yngra Jógvan, abbason-

ur eldra Jógvan, var borin í heim.— I henda mannaheimin,

her lagnin er h'ka so ymiskur sum veðurlagið. Her hVskorini

og ættarbregðini gera okkum til tað, vit verða—vesælavætt-

ir, stórmennir, ótíggir ella skikkiHg fólk — tó er lagnin oft-

ast so beinasamur, at hann letur meginpartin vera ein javnan

blanding av vesælavættum og skikkiligum fólki. Ótíggini

verða fá og stórmennini enn færri, og veit soleiðis sera væl

við, tí bæði tey slogini av fólki eru tvorHg við at fáast, tey

avlaga hin góða mannasamfundin, ið helst má ganga beinur

sum ein góð klokka og vera snotiligur — ið hvussu er á

skræðuni.

Nú er friður i Dalbyrgi sum um aliar Føroyar, tað poli-

tiska klandur, sum stóð í ^Ounum er nú kódnað í matstrevi

og hvonndagsosa ; bygdin er tó hugnalig enn sum fyrr,

stórur, slættur bøur og góð jorð — vónrík bygd, har sannur

framburður kann verða, tá ið jarðarbrúkið, sum nú er í aftur-

gongd, birtist upp av nýggjum.

Sum sagt: T^ð var ein morgun, ella rættari, tað var

væl eftir miðjunáttf einstakir fuglar byrjaðu at láta, tí hitt

stokkuta dimmið var lætt. Ein farri av hinum lætta poUa-

mjorkanum lá fram eftir sjónum, so at ikki sást íiokur

snogg Hnja miHum lands og havs — alt loðaði saman sum

eitt mjúkt reiður av svanadúni.

Sovandi, droymandi — frammi undir at kvakiast við lá

aU í reiðrinum: Bøurin, neytini og seyðurin innanfyrí garð-



arnar. Ja sjálvi húsini stóðu og hálvsvóvu—vindeyguni vóru

támut av náttardoggini og tekjurnar tóktust at hvíla so tungar

omanyvir vindskeiðum og torvhaldum.

I Jógvansstovu var lúkan uppi til hálvs, so húsini stóðu

har og hugdu út gjognum teir ovastu rútarnar niður í túnið.

Sunnanfyri stovuvindeygað var kovareising av gróti og flagi,

so her vax grasið av tekjuni h'ka niður á jorð Glasstovu-

bygningurin var bróstaður uttan og hevði hvíta grund, norð-

-ari skjóldurin helti nógv útyvir. so tað tóktist sum hann

strevaðist við að sh'ta seg leysan frá roykstovuni ella annað-

hvort fara til gongu við ollum grótinum og flaginum uppi í

sær. Tó tað var ikki so lættHgt, tí umframt glasstovuna var

ein langur hah av gróti og flagi, sum lækkaði seg niður suður

eftir; tí roykstovan var lægri enn glasstovan, og fjósið,— sum
var áfast — var lægri enn roykstovan

Mittskeiðis á kovareisingini var úthurðin. Hon stóð og

spenti føtur í gáttina og legði yvirpartin afturá. Nú var hon

áftur í kUnkuni, og kHnkupinnurin stóð so slakur og rætti

veHð upp í loft; men í sama eygnabragdi nakar nerti við

hann, íÍGyg hurðin upp á bak og bresti móti koyggjugalvin-

um, har yngri Jógvan og konan svóvu dagUga dags. Antin

teir gomlu, sum bygt hóvdu Jógvansstovu, við vilja hovdu

latið hurðina helt inná eUa ikki, er óvist; men ið hvussu var,

henda hurðin gjordi somu nyttu sum hesar nýmótans klokk-

urnar, ið ringja í sovukamarinum, tá ið nakar gekk um
hurðina.

Niður frá gáttini uttantU lógu tveir trappusteinar, sum

báðir vóru haUir, men hvor sín vegin. KuUur og hyljar vóru

mataðir niður við steinunum, tí bæði tvag og matarlogur

hóvdu verið stoytt út á teir í mong mannaminnir. Nú vóru

teir turrir og tóktust at dúra eins og alt hitt í bygdini.

SnoggUga smaU hurðin upp sum av sær sjálvum og ein

hálshvítur hundur leyp út, men í sama bUi setti ein breið-

vaxin, reyðskeggjutur maður andHtið út um. Hann tradkaði

tufluna harðUga í trappusteinin og var brátt utanduraður.

Hundurin, sum ikki hevði fuUa greiði á, hvar henda skundis-

25*.
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liga ferð galt, kom tvortur fyri føturnar á manninum og fekk

tufluna á bógvin, so at hann boltaði rút við eitt rín.

Maðurin var yngri Jógvan, og ei var dáni í, at hann

skundaði sær. Orindini vóru hastilig við Ht. Konan var farin

á soppin, og langt var eftir jarðarmóður. Einar brøkur hevði

hann drigið uppá seg; men selarnar hevði hann ikki fingið

á oxlina, hann stríddist við at festa annan, meðan hann

skundaði sær til næsta hús. Hosurnar rukkaðust niðri við

oklar, so at hinir harðu, sinasterku leggirnir vóru berir.

Tað var ikki við mýkindum, at Jógvan vakti har hann

kom at durunum, og skjótur var hann aftur tii sín sjálvs.

Hundurin, sum enn ikki fataði allan henda skund og sum

enn kendi sær mein av sipinum, hann fekk í áðni, skundaði

sær, við halanum miUum beinini, inn, tá hann sá húsbónda

sín koma aftur hvaðna skundisligari enn hann fór.

Hin halgi náttarfriður, ið hevði hvílt yvir bygdini , var

brotin fyri hesa ferð. Neytini beljaðu omanfyri garðarnar

nú, tey vóru var við, at fólk var uppi, seyðurin reisti seg

av leguni og roykurin steig steyrrættur úr einumhvorjum

skorsteini, sum eini tigandi boð um at konufólkið nú eisini

var komið á føtur, tóat tað var tíðliga.

Tað vardi ikki leingi, áðrenn yngri Jógvan skundisliga

kom útaftur og helt leið sína at bakkanum, nú tó trivaliga

ílatin í húðaskóm, hvítum tveingjum, dimmum hosum, reyð-

ari húgvu og móreyðum koti, og undir hondini roðklæðir

og homluband. Brátt vóru eisini sjey aðrir menn leysir frá

húsum, og áðrenn langt um leið, hoyrdist, hvussu teir dumbl-

aðu við lunnum og drógu bát úr neysti.

Tað er gomul sogn, at tríggjar strevnar róðrar hava

Føroyingar at sær at leggja, og teir eru grindaróður,

doktararóður og eftir jarðarmóður; men av teimum

er Jarðarmóðurróðurin hin strevnasti.

Fótin í bekkin, so skúmið stóð um stevnið. — Báturin

gekk á stýriborð; men har sat yngri Jógvan, so tað he.vði

opga neyð, beinur gekk hann sum eftir snóri.

Brátt hvurvu teir í pollamjorkanum, rnen áralagið hoyrd-

ist enn eina lotu.
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A langferð.

Jógvan hevði frá fyrstu stund fylgt rættarganginum í

hesari sak við Gunnari sera væl. Eingin hevði iUgruna til

hansara, og fólk hildu nú, at hann var farin at ressast.

Hann mundi hava frætt betri tíðindi frá konuni, hildu tey.

Hann hevði nú nakrar dagar verið av bygdini, og eingin visti

hann at vera aftur komnan, tá ið ein morgunin ein enskur

trawlari kom norður fyri Dalbyrgi og gjordi tvey bríksl,

eitt langt og eitt stutt; men tá sogdu fólk seg seinni at

hava sæð Jógvan niðri á molini veitra við einum hvítum dúki.

Trawlarin streyk so víðari norður eftir íirðinum. Ættin

var útnorðingur og eitt heldur hvassligt gul. Vestfallið var

nýkomið og Sjúrðaríðan var farin at vísa tenn. Hann legði

norður gjognum jaðarin á henni og fleyg sum ein orv

gjognum sjógvin. Við hvort var hann íðuni so nær, at hann

fekk eitt nos av henni; hann reisti framendan upp móti

bylgjuni, ið legði yvir æsingarnar, so hitt salta sjórokið stóð

tjúkt inn á dekkin. Tá hann kom longur norður, var tað

nærum, at aldan fjaldi allan skrokkin burtur, so bara mast-

rartopparnir vinglaðu uppundan. Norðan fyri leitið legði hann

inn av streyminum og stedgaði ferðini.

Jógvan reistist frá borðinum í skrivstovu sínari, har

hann eina lotu hevði sitið og skrivað, útbúgvin til langferð.

Hann legði leiðina oman í stoðna. Tað var enn so tíð-

liga, at fá vóru uppi. Sjúrður uppi í Stovu, sum var úti

fyri durum, hevði tó sæð til at Jógvan fór ferðabúgvin á

stoðna so tíðliga á morgni. Hann fekk við tað sama iUgruna

og fór at bakkanum.

Tá ið Sjúrður kom oman, hevði Jógvan drigið tristin á

flot og koyrdi frá landi, men í sama viðfangi kom ein bát-

ur undan nesinum fyri sunnan, — Ein stórur bátur við átta

monnum, ið róðu hart. Sjúrður sá, at maður sat aftur í

rong, og hann tóktist at kenna mannin á húgvuni. — Hevði

hann ikki gullsnór, so var tað dekan og løgið. — Sjúrður

fekk reiðuliga ringan illgruna.
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Tá Jógvan hevði fingið árarnar út, varð hann varur við

bátin, og legði norður eftir, fótin í bekkin; men áttamanna-

farið var brátt í holunum. — Hann sá, at hann var kendur.

Maðurin, í rongini sat, reistist upp í skutin og beyð honum
at stedga. Jógvan lyfti árunum upp úr, men tók so aftur til

at rógva undan.

Hin tók orðini uppaftur: »1 Lovens Navn byder jeg

Dem at vende om. Jeg har Ordre til at anholde Dem!«

Jógvan spenti fótin í bekkin og rópti: »Ein og hvor

er sær sjálvum næstur. Takið meg um tit tora!« Hann

vendi bátinum út móti Sjúrðaríðuni, sum nú hevði fingið

sína størstu megi.

Ýlandi brutu hesir kroppu íðusjógvarnir hvor á bakið á

oðrum suður eftir, meðan streymurin dreiv sjógvin rrorður

móti vindinum.

Jógvan var so tætt undir íðubrotunum, at teir við átta-

mannafarinum ikki tordu at leggja at honum. — Javnsíðis

fóru bátarnir norður efiir. Teir otaðu seg nærri og nærri at

honum; men hann ók undan.

Tá ið teir komu norður móti leitinum, har íðan er

harðast og gongur so nær landi, at illa er farandi innan

fyri hana við bát, var Jógvan otaður so langt út, at hann

misti alt áraræði á tristinum. Tvorur fór hann uppá ein

hogan aldurygg, sum tó ikki breyt, og hvarv út í íðuna.

Tá vóru hinir so nær íðuni, at teir máttu venda at land.i,

ella hovdu teir fylgt eftir.

Tá tristurin kom undanaftur, hevði Jógvan reist seg

upp í bátin og lagt árarnar inn. — Rættur sum ein steyrur

stóð hann, meðan báturin sum ein hoggispónur reið um
annan aldukambin, sum vísti hvítan brodd. Hann veitraði

inn á land við einum hvítum, ið fleyg honum úr hondini, tá

hann aftur hvarv í aldudalinum. — Vindurin tók tað, vendi

tí einar tvær ferðir í loftinum og bar tað so inn um íðuna

móti landi, har áttamannafarið lá og oysti.

Triðja aldan, ið kom undir tristin, var ein óførur brota-

sjógvur. Báturin fór tvorur uppundir holvingina. Jógvan stóð
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enn uppi, men tá hann kom undir brotið og báturin vendist

við, stoyttist hann steyrrættur inn um og hvarv.

Einar tvær reisur sóust rovini av tristinum koma upp á

alduryggirnar úti í íðuni, — so var alt horvið. — Morgun-^

sólin skygdi so bjort norður eftir brotunum. Tað var ein

fogur mynd at h'ta á: GHtrandi krystallperlur syndraðust

millum hitt mjolhvíta hjómið og hin Ijósagrøna sjógvin, sum
sólin stavaði niður á.

Trawlarin, sum hevði ligið norðanfyri leitið, kom nú

spakuliga suður við íðuni, tað tóktist, sum hann sóknaðist

eftir einum.

Fyri stoðni stedgaði hann; men tá áttamannafarið við

embætismanninum vildi leggja at borði, helt hann guvandi

tiorður í havið. Fyri leitinum bríkslaði hann ein langan lág-

mæltan tóna, ið Ijóðaði eins og eitt neyðarróp.

Sorg er sum eingin kann mdta.

Sorg er, sum eingin kann máta.

Sorg er so bikandi svort.

Sorg er sum ógitin gáta.

Sorg er so reyðrandi bjort,

grandar við gremju

í tóman heim,

skýggjar mannasemju,

tráar tróUagleim.

Frímenn ruddu gotur,

settu garð og borg,

pløgdu grønar flotur,

logdu tún og torg !
—

Frænir skriðu um strætir,

slipaðu eitrandi slóð,

máttmikUr sótu og mætir

blandaðu frímenni blóð.
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Upp vax ættin balda

undir lon á lón.

Mannaliðið valda

gav so góða vón.

— Tó, trælkaðist, viknaði,

blotnaði, bliknaði. —
Runnur og rót

fáa ei bót!

Sorg er tað, vinir at missa.

Sorg er hin vónleysa vissa.

Tó tað er bøtandi væl.

Sorgblídni sorgina linar,

í táraflóð sálísur tiðnar.

Slíkt er bert sorgana tal.

Ein er sorgin, yvir allar ber.

Sorgin yvir hitt, ið vára ómegd ger.

Sorgin yvir hitt, ið ei kann bøtast,

tí tað valdar har, sum Hv og deyði møtast.

— Hvor er hann, ið lagnanum kann venda.?

volvu Nemesis til jarðar benda.í^

Ei! Hví kom tað tó so eydnuleyst í lag,

um frímansalvin gitin var í trælarekkju

!

Hví varst tú eina frímenska! mítt sálareyga,

men trælakynið hold og kroppur, — ryggur mín og raðt

Rvussu 'plantan hyggist.

Úr »Plantulæru«.

Plantan er uppbygd av kyknum. Hinar hægru plant-

urnar eru av óteljandi kyknumongd samansettar. Kyknurnar

eru ólíkar til vaxtrarlag í hinum ymisku plantulimunum.

Plantuholdið ^er summastaðni av rundvaxnum, aðrastaðni av

langvaxnum kyknum, og verður av tí bleytari elia harðari.

Nakrar kyknur eru littar, aðrar ólittar.
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Tær minst útbúnu planturnar eru ofta bygdar av fáum

kyknum, ið allar eru líkar, ella bara av einari einstakari kyknu.

Slík kykna ella slíkar kyknur mugu tá gera alt tað arbeiðið,

plantuni tarvast; men hjá teimum meiri fuUkomnu plantun-

um gera summar kyknur eitt, og summar eitt annað arbeiði,

og eru kyknurnar soleiðis útbúnar, at tær sum best kunna

fremja tað. arbeiði, tær skulu gera. Kyknurnar eru allar so

smáar, at einki skil sæst á teimum einstoku við berum eyg-

um; menn mugu tí tii teirra rannsókn nýta sjóneykiglos.

Ein kykna av t. d. einum ferskum plantublað ella hári hevir

kyknuvegg, kyknuslím, kyknukjarna og kyknusaft.

KyknusHmið er livandi og nevnist við einum fremmandum

orði >protoplasma«. Tað megnar at taka føðslu til sín,

føða seg og alla plantuna og har umframt nørast; men

hvussu tað ger alt hetta er enn dult fyri mansins viti.

Innan í kyknuni er kjarnin, eitt fastari evni enn kyknu-

sHmið. Hin unga kyknan er oftast eina kyknuslím og kjarni,

men sum hon eldist, dregur hon í seg meiri vatn úr jórðini,

og stendur tað í stórum og smáum dropum inni í kyknu-

sHminum. í hetta vatnið eru blandað mong evnir úr moldini,

og er tað kyknusaftin.

Hon verður í fuUvaxnum kyknum so mikil, at kyknu-

sH'mið og kjarnin troðkast út ímóti vegginum. í sínari mestu

Hvsmegi er kyknan útspent av saftini; men trýtur plantuni

vatn, minkar kyknusaftin og bloðini verða bleik, Hn og foHn.

KyknusHmið lagar oU tey evnir, sum í kyknuni íinnast.

Plantan vexur á tann hátt, at kyknurnar nørast ; og tær nør-

ast á tann hátt, at ein verður til tvær, tvær tU fýra og s.

f. Fyrst vexur kjarnin sundur í tveir, síðani helvtarbýtist

kyknusHmið og síðst vexur nýggjur veggur miUum partana,

sum tá eru hvór sín kykna.

Táið kyknusHmið doyr, verður at endanum eina vatn

eUa luft eftir innan fyri veggin, (t. d. træ og tundur).

Hinar Hvandi kyknurnar vísa Hvstekin, kyknusHmið Hgg-

ur ikki stilt, men streymar um aUa kyknuna eins og blóðið

í djórunum. Tær Hva hvor sum einstakUngur sítt egna Hv,

men standa tó í sambandi og kunna skifta evnir sín ámiU-
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um ígjognum smá hol í kyknuvegginum. Kyknuveggurin

tjúknar við aldurin, men holini verða tó verandi.

Kyknurnar kunna, tóat vaxtrarlag teirra er sera marg-

háttað^ skipast í tvær megindeildir: Langkyknur og

skammkyknur.
Langkyknurnar eru oftast spískar til endarnar og eru

stungnar hvor inn ímillum aðra eins og hárini á tveimum

samanlogdum bustum; tær nýtast, vegna teirra vaxtrarlag,

oftast har, ið plantuni krevist styrki t. d. í borkinum um
leggin. Har fáa langkyknurnar tjúkkan tægukendan kyknu-

vcgg og verða tá kallaðar tægukyknur ella bastkyknur.

Skammkyknurnar eru meira rundvaxnar enn hinar, ofta

sexstrendar umhvorvis við flatari lið hvor móti aðrari; tær

íinnast oftast har plantan hevir bleytt hold, ið stendur í voxti.

011 tey evnir, sum skapast í kyknuni, nevnast lívrunn-

in (organisk) evnir (tí tey eru upprunnin av lívi). Hitt merki-

liga kyknuslímið er samansett av mongum lívrunnum evnum,

t. d. eitt ið nevnist hvíti, sum altíð er tilsteðar; síðani eru

onnur (ið á ymiskan hátt eru samansett av kolevni, køvi-

€vni, ilt, brint, fosfor, svávuli og jarni, sum plantan søkir sær

sumt úr jorðini og sumt úr luftini) meira og minni tilsteðar.

Kyknuveggurin er oftast av einum lívrunnum evni, ið

kallast viðarmeyk (cellulose) og er samansett av kolevni,

ilt og brint.

Undir starvi plantukyknunar við at gera sær lívrunnin

^vnir, koma altíð onnur fram, ið ikki eru lívrunnin ; tey kali-

ast ólívrunnin og íinnast sum ymisk saltslog í kyknunum.

Verður plantan turkað, so at hon missir alt sítt vatn,

verður eina turrevnið eftir, ið er lívrunnið ella ólívrunnið.

Verður hon síðani brend í eldinum, brenna oll tey lívrunnu

evnini, meðan hini ólívrunnu verða eftir liggjandi sum oska.

Ungir plantulutir hava mest av vatni í sær, frá 50—80 ^/o,

eldri hava frá 30—60^/o. Frækorn hava minst vatn, 5— 20*^/o;

summar fruktir mest, upp til 95 ^/o.

Hitt merkiligasta evnið í hini grønu plantukyknuni er

eitt litevni, ið nevnist blaðgrønt; tað heldur til í smáum
árundum kornum, sum flóta í kyknuslíminum. Tað tykist at
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vera hesi blaðgrøntkorn, ið megna at skapa tey lívrunnu

evnir, sum í kyknuni finnast. Mangar plantur hava eisini

onnur litevnir enn blaðgrønt bæði í blómum og bloðum, og

tóat tey ikki eru før fyri at skapa h'vrunnin evnir á sama^

hátt sum blaðgrønt, so eru tey tó stundum plantuni til gagns

á nærhkan hátt, t. d. er tað hin reyði Htur reyðtarans, ið

hjálpir hesum plantum, ið oftast vaxa úti á dýpi, at nýta

júst tann partin av Ijósinum, sum er mentur at treingja seg

gjognum sjógvin niður til teirra. Ofta er tað so, at tóat plant-

an tykist at hava aðrar Utir enn grønan, so hevir hon tó

blaðgrøntkorn, ið eru fjald av hinum Utinum (t. d. brúntari).

Eitt hitt vanUgasta kyknuevni er eitt Hvrunnið evni, ið

kaUast stívilsi; tað íinst mest í kyknusaftini og mest í

sU'kum plantulutum, ið hava til starvs at savna saman føðslu

fyri komandi tíðir, t. d. í fræ (sum á korni), í jarðleggum

(jorðepUr) og í mongum føðslurótum og boUarótum.

Kyknurnar eUa rættari kyknuslímið megnar ikki eina

at skapa stívUsi men eisini, táið tað tarvast, at gera tað

umaftur tU onnur evnir og nýta tey at fremja voxtin hjá

plantuni her og har, hvar ið á stendur.

ÚrsUtið úr evnisbroytingum plantana er ymist alt eftir

torvi teirra, t. d. stívilsi, hvíti, sukur, olja, bark, harpeis,

gummy og mong eitrandi evnir sum opium, morfin og ni-

kotin og mong onnur. ið verða nýtt í læknavitskapinum.

Tað er ofta so, at serskild plantuslog skapa hvort sítt av

hesum evnum: OUvintræið, sum vexur í Suðurevropu, gev-

ur olju, ymisk leyvtró (t. d. eik) geva bark^ sukurrørið sul-c-

ur, nálatroini harpeis, gummytræið frá Ameriku gummy, hin

stóra reyða dreymsóleyan opium og tubbaksplantan nikotin.

Hesin eðUsmunur miUum plantana ger, at summar fáa

meiri týdning sum aUvoxtir enn aðrar. Summar sum Uti-

plantur, aðrar sum grøðiplantur eUa kryddplantur. Mestan

týdning hava tó gagnplanturnar, ið veita føðslu bæði til

fólk og djór, og tað eru helst tær, ið eru dúgUgar at savna

stívUsi og hvíta.



396

Dione Isaksen.

TJm nýársleitib i Havn fyri (JO árum siðani.

Tað var ofta trongligt í teirri tíðini , hjá teimum, ið

einki áttu, og allarhelst tá tað leið so langt út á veturin

sum til jóltíðir. Var veðrið toliligt og nakað var at fiska,

kundu tey vinna sær nakað av peningi, tí fýra ár framman-

undan hesum tíðarskeiði, í 1846, var ein Islendingur, sendur

av handilsstýrinum, komin til Føroyar at Íæra Føroyingar

at turka klippíisk, og síðani hovdu teir tikið ráfisk við hand-

ilin. Frammanundan slapp fólk ikki av við ein murt fyrrenn

hann var skróturrur; tann fiskurin var klovin og hongdur

upp á tro undir húsini. Tað var tað, ið Danskarar nevndu

»Rotskær«.

Av sjónum vunnu tey lítið og einki, og eingin onnur

fortjenasta var. So máttu tey taka til at tøta — »tøta tú

jóla« er tiltikið — tey, ið nakað áttu, og tey sum ongan

lagdin áttu, fingu so eitt sindur at gera »fyri triðjung« frá

embætismonnunum. Nógv kundi ikki vinnast við hetta ar-

beiðið, men tað ráddi um at vinna tað, ið vinnast kundi, tí

handilin varð stongdur nýársaftan og ikki uppafturlatin fyrr-

enn januar mánaður var úti.

Nakrar dagar fyri jól byrjaðu bygdabátarnir at koma
»til handils«. Fylgdust nakrir, so var tað kappróður — tað

ráddi um at koma fyrst og »melda seg« fyrst í krambúðini

ella á í>kontórinum«—og tá ið teir vóru komnir um »Steglina-

tanga« logdu teir tveir, ið fremstir sótu, árarnar inn og
gjordu seg klárar, annar til at taka ímóti bátinum og annar

til at leypa niðan at boða frá, at teir vóru komnir, og tað

galt um, tí frá handlinum var latið fyrst út til teirra, ið fyrst

vóru komnir; tó hovdu langfarabátar og bátar úr brimpláss-

um fyrsta rætt.

Teir, sum hovdu nakað at avreiða, teir avreiddu. Fisk-

urin var tikin í einum stað, lýsið í einum oðrum, troyggj-

urnar í einum triðja o. s. fr. Alt bleiv uppskrivað, sent inn



397

í skrivstovuna, har ein bara slapp at stinga hovdið — blla

herðarnar — inn gjognum eitt fýrkantað hol, og her »ført

inn« í ymsar bøkur. Tað, teir so skuldu keypa av kramba-

vorum, var eisini ført inn í bøkur og iagt inn í krambúðina,

sum var áfost við skrivstovuna. Ah, tann tíð, tann tíð, tað

tók at fáa tað, ein skuldi hava úr krambúðini! Har gekk

ikki tvey fyri eitt. »Kafíipengarnir« vóru lagdir í eina skuffu,

»sukurpengarnir« í eina aðra, »tubbakspengarnir« í eina triðju

o. s. fr., og tann, ið fyrst var »førdur inn« í bókina, hann

fekk fyrst, og í tímavís mátti so rúgvan av fólki ofta standa

og bíða uttanfyri diskin ella »skivuna« í einum rúmi, sum

ikki var meira enn 5 alin langt og 1^/2 alin breitt; nógv

máttu standa úti á trappuni, og fyri tey, ið hvorki íingu

pláss úti ella inni, var bygt eitt skúr, »slatrikovin«, inni í

garðinum niðri við »blokkastovuna«, eina við taki yvir og

beinkjum inni at sita á.

Kl. 12 fóru handilsharrarnir til dogverða, og so varð

handilin læstur. Ikki komu teir aftur fyrr enn kl. 2, og sum

•oftast kl. 6 fóru teir heim; tá var alt stongt.

Hvussu alt hetta bygdafólkið, ið tá tyrptist í Havnini

um nýársleitið, fekk innivist, kann tykjast fólki nú á dogum

ófatiligt, og trongt var eisini hjá mongum. Húsini vóru fá og

smá, men »har sum hjartarúm er, har er eisini húsarúm«,

•og oll vóru hýst, men summi hús kundu tá, tá ið bygda-

menninir komu at liggja veðurfastir, hava einar 20 til 30

gestir ísenn. Neyvan var tað nakar bygdamaður, ið ikki

hevði sítt vissa tilhaldshús, men tað var samsýnt av teimum

flestu, so tað munti. Bøndurnir sendu um heystið eitt tað

besta lambið, »tilhaldslamb« sum tey nevndu tað, og hvorja

ferð teir komu til Havnar, hovdu teir við sær kjot, smor,

tálg, roð og annað, og tá ið turrur íiskur var avreiddur við

handilin, so bóru teir aftur við sær í tilhaldshúsið tað, sum
vrakað var.

Knípið var sum sagt um hetta bilið við tilhaldshúsunum^

men enn verri hevir verið, áðrenn handilin kom í Suðuroy

1836 og stutt eftir í Klaksvík og Vestmannahavn. Tá
máttu bygdamenninir byggja sær hús í Havn at liggja inni



398

í. Nokur av teimum standa enn t. d. »Funningsstova«, sum
Funningsmenn áttu, í s>Arnaíirði« sum Árnfjarðarmenn áttu,

og »Selatroðstova«, sum Selatroðbóndin átti.

Jaeob Dahl.

Tveir sálmar úr Gamla Testamenti.

(103 og 104).

1) SÁL mín, Harranum lova,

og alt, sum mær er í, heilogum navni hans,

2) sál mín, Harranum lova,

og gloym ikki allar vælgerðir hans !

3) Hann fyrigevur oU misbrot tíni,

hann grøðir allar sóttir tínar,

4) hann loysir hV títt frá grovini,

hann krýnir teg við miskunn og mildleika,

5) hann mettar lyst tína við lukku,

ungdómur tín verður nýggjur sum ornin,

6) Harrin útinnir rættvísi

og rætt mót ollum, ið órætt h'ða! —
7) Hann kunngjordi Móses vegir sínar,

og ísraels bornum stórverk síni;

8) Harrin er mildur og náðigur,

hevir umbæri og mikla miskunn;

9) hann vil ikki altíð vera atfinningarsamur

og ikki goyma vreiði sína um aldur og ævi;

10) hann hevir ikki farið við okkum eftir syndum várum,.

og ikki lønað okkum eftir misbrotum várum

;

11) nei, sum himin er háur yvir jorð,

so er miskunn hans stór mót teim, sum hann frykta,
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12) sum eystrið er fjarskotið frá vestrið,

so hevir hann íirrað misgerðir várar frá okkum,

13) sum ein faðir er mildur mót bornum sínum,

so er Harrin mildur mót teim, sum hann frykta;

14) tí hann kennir forlog vár,

honum kemur í hug, at vit eru støv;

15) mansins dagar eru sum grasið,

sum ein blóma á markini so blómar hann,

16) tá vindurin fer yvir honum, er hann horvin,

og heimstað hans hann ei kennir meir.

17) Men Harrans miskunn heldur á um aldur og alla ævi,

og rættvísi hans rokkur til barnaborn,

18) mót teim, sum halda sáttir hans

og minnast boð hans, so tey útinna tey. —
19) Harrin hevir í himni grundað hásæti sítt,

og kongadømi hans fyrí ollum ræður. —
20) Einglar hans, tit avrekskappar, Harranum lovið,

tit, ið fremja orð hans og geva orðum hans Ijóð!

21) Harranum lovið, óll herlið hans,

sveinar hans, ið fremja hans viljaf

22) Harranum lovið, oll verk hans,

á hvorjum bletti í ríki hans!

Sál mín, Harranum lova!

1) SAL mín, Harranum lova

!

Alstórur ert tú, Harri, Guð mín!

Við dýrd og stórlæti hevir tú skrýtt teg,

2) sveipar teg í Ijósins skrúðir;

tenur himmalin út sum eitt tjald,

3) hógaloft títt tú byggir í havdýpi,

skýggini gert tú til vagn tín,

tú ferðast á vindanna veingjum,
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4)'Stormarnar gert tú til sendiboð tíni,

geisandi eld til sveinar tínar.

5) Jórðina tú festi á grundarlag sínum,

hon um aldur og ævi ei vikast.

6) Undirdýpið hana sum eitt klæði fjaldi,

votnini stóðu um fjoUini upp;

7) men fyri hótum tínum rýmdu tey,

fyri torurodd tíni óttaðust tey,

8) um fjoUini stigu tey upp,

í dalirnar tustu tey niður

til tað stað, sum tú grundaði teim;

9) eitt mark tú setti, tey ei skulu fara yvir,

ikki skulu tey aftur jorðina fjala.

10) Keldur tú leiðir í dolunum fram,

millum fjollini tær renna,

11) oll markarinnar djór tær leska,

tey villini esil teirra tosta stiUa;

12) oman yvir teim byggja himmalfuglar reiður,

millum leyvið teir lata mál teirra Ijóða.

13) Tú fjoUini vatnar frá hogalofti tínum,

av verks tíns fruktum verður jorðin mett;

14) tú letur spretta gras fyri djórum,

og urtir, sum menn skulu dyrka

til tess at bera breyð frá jórðini fram

15) og vín, sum gleðir mansins hjarta,

til tess at lata andlitið skína av olju

og breyð styrkja mansins hjarta.

16) Harrans tro verða mett av vætu,

Libanons setristro, sum hann hevir plantað,

17) hvar fuglarnir leggja sær reiður,

siprisvið hevir storkurin til bústað.

18) I teim hogu fjollum halda steingeitir til,

millum klettarnar íinna grevlingar skjól.

19) Tú skapaði mánan hátíðar vegna,

sólin veit, tá ið hon til viða skal fara;

20) tá tú flytur myrkrið fram, verður nátt,

tá tyrpast villdjór í skógum;
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21) Ijóndjórini eftir ránsveiði brøla,

frá guði krevja tey føðslu sína;

22) tá ið sólin rísur, sleppa tey sær burt,

fjala sær í hellum sínum;

23) men tá fer maður til dagsyrki sítt út,

til arbeiðis inntil kvóldið kemur. —
24) Fjolmorg eru verk tíni, Harri,

við vísdómi gjordi tú oll,

jorðin er full av virkum tínum!

25) Sí! Havið stórt og vítt í allar ættir,

har er ovurnøgd, sum eingin veit tólur á,

djór bæði smá og stór;

26) har ferðast skipini,

har er Ijvjatan, sum tú skapaði at leika har.

27) 011 seta álit til tín,

at tú vilt veita teim føði í góðum tíma;

28) tú gevur teimum, og tey henta upp,

tú letur hond tína upp, og tey verða mett av góðum;

29) tú fjalir andlit títt, og tey óttast,

tú tekur teirra anda tilbakar, og tey andast,

venda aftur til støvið;

30) tú sendir út anda tín, og tey verða skapað,

og foldin fær nýtt yvirbragd. —
31) Dýrd Harrans haldi við um allan aldur,

hann fái gleði av verkum sínum!

32) hann lítur at jorðini, og hon notrar,

hann nertur við fjollini, og tey rúka!

33) Eg vil syngja um Harran heila mítt lív,

prísa mínum guði, so leingi eg eri til;

34) gævi mín songur má vinna hans yndi,

í Harranum havi eg frøi mína!

35) Gævi syndarar mega oyðast av jorðini burt,

og guðleysir hvorva með alla!

Sál mín, Harranum lova! Hallelujah!

26
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Torgrímur illi.

Leigulendingur vesælur var,

ódællur, trælskur í lyndi;

ovund móti stórmonnum bar,

tó sleiskur um stórmanns yndi.

Lágt hann hugsar, stutt hann sær,

hvonn tanka tekur uppá borg;

at reystkempa frama og sóma fær,

honum er tyngsta sorg;

jarðargrógvin allur hans dugur,

fals býr honum í sinni,

smámannsyrki, smámannshugur

stendur at peningavinnu.

Bh'ðmæltur smílkar við hovdingaorð,

man svikafullur um vinskap leita,

torir ei stíga í frímanna spor,

letur seg keypa, letur seg beita, —
stórmanns trælur til stórmanns deyða,

hugtikin av gullinum reyða.

Oyddi landsins hovdingabúgv,

tá kappan hann vá í tarabrúgv.

Eitt deyðadusm so tungt og grátt

sveipaði fólkið frá hinari nátt.

Tú skaðamaður, frægdana spiUi,

navn títt er Torgrímur illi!

Enn kennast merki frá fornari tíð,

rutit í bygdum^og gorðum;

enn gongur tjóðin, so Htið frí,

leidd í bondum hjá oðrum.

Og fólkið sjálvt so fáment og fátt

í arv fekk so ringa gávu,

eitt hugsunarlag, ið ei strembar hátt,

men krýpur við foldina lágu,

ein strevan um vinning, pening og breyð,

við matin hugurin hongur.
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og bygdaslatur og oyggjasleygð

sutn umfarasjúka gongur,

og mannsins virði verður sett

í klæðum og peningapungi,

hvórt andligt virki verður mett

rætt sum ein fimmoyradungi. —
Eingin má rokka fram um annan,

granni kveitir við ovund til grannan.

Tann, ið stígur úr fjoldini fram,

kann vænta sær bæði Íast og skamm;

oll vilja í hann sHta og bíta,

tí alt skal vera javnt og h'ka;

tað tó verður hildið gaman og teiti

at renna boð fyri hvórt stórmannseiti.

Hvor fríur tanki tradkast undir fótum,

alt skal vera við gomlum lótum.

Hvórt hogtsett mið verður drigið í mold.

Hvór sál skal vera sum gatað sáld.

Smáputl í krókum, klandur og trætni,

ósemja, illgruni, óvund og natni.

Tú smásinnis andi, várs framburðs spilla,

eg nevni teg Torgrím hin iUa!

Hin lærdi skúlin i Føroyum.

Tað fyrsta vit hoyra Havnar latínskúla gitnan er í ein-

um kongaligum brævi, skrivað í Kolding tann 14. febr. 1547;

harí stendur, at keypmaður í Hamborg Thomas Koppen, ið

hevir oyggjarnar í »ien«, skal geva 100 merkur í peningi til

skúlan í Havn. Havnarprestur var einasti lærari og hevir

lisið við næmingunum í tí elsta prestagarðinum, ið lá við

eystari vág; tí skúlastova var eingin. Presturin Hans Ras-

26*
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mussen sigir í brævi av 24. júli 1646 biskupi Jesper Brock-

mand frá, at fyri hansara tíð var eingin skúlastova; men
Hans Rasmussen fekk bygt ta fyrstu skúlastovu í Havn

1628 og eisini á somu tíð prestagarðin Reynagarð á Tinga-

nesi, tætt við kirkjuna. Skúlin var mettur til 100 gyllin í

peningi, og hevir ivaleyst bara verið eittans stovurúm.

Skúlin hevir ivaleyst verið har, hvar fyrst tann triði Havnar

prestagarður (eftir 1733) og nú tey gomlu fútahúsini standa

(eftir 1815). Bæði prestagarðurin og skúlin vóru innanfyri

skansan ; men 1659 varð skúlin tikin niður, tí fúti og log-

maður vildu umbyggja skansan, og lógrættumenninir hildu

tá, at so mátti skúlin flytast. Ein nýggj skúlastova varð so

sama ár bygd longri uppi á Reyni, har hvar seinri tann

gamli almenni skúlin í Havn og nú doktarahúsini standa.

Havnarprestur fekk fyri at halda skúla 100 gyllin, ið

gjaldast skuldu av fútanum. Prestur fekk 70 í løn, og hinar

30 skuldu verða til næmingarnar og skúlan fyri bøkur, pappír,

kost o. a. m. Fólk gramdu seg um, at tey hovdu ikki ráð

at lata bornini ganga í skúla. Presturin í Havn Hans Ras-

mussen, ið sjálvur hevði gingið í skúlan, sendi bønarbræv

til kongin Chr. IV. um studning og styrk til fátæk skúla-

bórn; og tann 27. marts 1647 gav so kongur sum styrk til

fátæk føroysk skúlaborn eitt »vikarie« ^ í Roskildi, ið hæt

»bona altaris Wilhelmi«, soleiðis, at Selands biskupur skuldi

stýra hesum »vikarie« og lata fútan í Føroyum fáa inntok-

urnar ; fútin skuldi so lata skúlameistarin fáa peningin, og

hann skuldi so saman við fútanum og einum sýslumanni

býta tað út miUum bornini, til teirra, ið næm vóru og hug

hovdu at lesa, og skuldi hvórt barn fáa 10 gyllin árliga;

skúlameistarin skuldi so senda biskupinum roknskap. Seinni,

1688, fekk skúlin í staðin fyri hetta »vikarie« kirkjutíggjund-

ina av Lyngby og Bloustrød. Hesa tíggjund seldi Selands

biskupur og sendi so upp til skúlameistarin tað, ið skúlanum

^ Tað vóru áður embæti, sum vóru so skipað, at hann, ið umsat embæt-

inum, ikki fekk inntókurnar; men tær fuUu oðrum manni ella einihvorjari sak

til góðar. Eitt slíkt embæti nevndist »vikarie«:. Tað var eitt so vorðið vikarie-

embæti, sum Havnar skúli fekk, við ollum lunnindum.
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tarvaðist. Ár 1647 gav kongurin Chr. IV eisini til skúlans

50 spesiudálar, og Niels Trolle, ið heryvirmaður var í Ros-

kildi, gav eisini 50 spesiudálar. Hesir 100 spesiudálar skuldu

standa í rentu hjá próstunum í Føroyum, og skuldu teir

hvorjar páskir gjalda 6 ríksdálar í rentu til fátæk skúlaborn,

og skuldu teir seta teirra náðinsár í veður fyri pening, rentu

og skuld, ið á kundi koma. Hans Rasmussen gav 1648, táið

hann var próstur, »obligatión« fyri peningin og lovaði at

gjalda hann óskornan aftur; men vegna at hetta kundi verða

próstunum til vansa, keypti Norðoyaprestur og próstur Hans

Gabrielsen Mittens fyri peningin tvær merkur í jorð í Trungis-

vági í Suðuroy (»Skúlans merkur«) fyri at renturnar so

kundu fáast av jorðini. Rentan av jorðini skuldi vera 7 gl.

4 sk. ella 6 ríksdálar; men hesar báðar merkurnar kundu

ikki útreiða renturnar. Leigan var 36 por av hosum ella 5

gl. 8 sk. í peningi.

Eisini fekk skúlin ein garð í Norðadali, sum seinri skal

umtalast. Leysar inntókur ella gávur hevði skúlin ongar.

Presturin Chr. Fers sigir 1710, at tað einasta hann veit,

hann hevir íingið oU tey 18 ár, hann hevir verið lærari, er

ein tunna av lýsi, sum hann fekk frá pápa at einum av

lærusveinunum, táið hann fekk »testimonium academicum«

{prógv).

Táið presturin var einsamallur lærari, og, sum Lucas

Debes sigir, hann ikki hevði nógva tíð at fáast við skúlan,

ofta var forðaður á mangan hátt, var gamal og sjúkligur,

vóru fruktirnar av skúlaarbeiðinum ikki stórar. I^ærlingarnir

npplærdust mest »in primis elementis«^. Tó hava væl mang-

ir her lagt grundina til tann vitskap, teir seinni eru komnir

langt í. Fólk sýnist ikki at hava haft stóran hug fyri skúl-

anum. Fyrst í tí 18. árh. var skúlastovan í ringum standi;

presturin (Chr. Fers) bað biskupin um hjálp, men biskupur-

in svaraði aftur, at fólkið sjálvt skuldi halda skúlan við líka.

Til tess hevði fólk ring evni og minni vilja.

Skúlin var fyrst og fremst latínskúli, hvar latínska málið

teim fyrstu undirgrundum.
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og lærugreinir eftir latínskum bókum varð lært; táið næm-

ingarnir sluppu úr latínskúlanum, komu teir ikki alt fyri eitt

inn á universitetið (háskúlan) í Keypmannahavn ; teir máttu

fyrst ganga eini tvey ár í einum donskum latínskúla, helst

í Roskildi ella Helsingør. Við universitetið vóru teir »prive-

ligeraðir« (hovdu frían kost og bústað).

1632 varð umframt latínskúlan ein almenniskúli, ein

danskur, fingin í lag. Her varð lært at lesa danskt, at

skriva og rokna og »katekismus«. Deknurin í Havn var lær-

ari, tó var tað presturin ið hevði ráðið og ansaði eftir. Dekn-

urin fekk fyri hetta arbeiðið 16 gyllin um árið. Næmingar

vóru ongantíð nógvir; 1625 og 1631 vóru einir 6—7; 164^

9 born. Fyrst í tí 18 árh. vóru í danska skúlanum 24 læru-

sveinar; men so komu pokurnar 1709— 10, sum tyntu fólki&

nógv burtur. Aftaná hetta vóru lærudreingirnir færri.

Tey 18 ár Chr. Fers var prestur, hevði hann ikki meiri

enn 12 dreingir í alt í latínskúlanum.

Sumir av lærarunum við skúlan hava verið evnaríkir og

dugandi menn og fyri ta tíð væl lærdir; og teir hava lagt

sær nær við skúlaarbeiðinum, sjálvt um Htið kom burtur úr;

— vit mugu her minnast til, at landið var fátækt og fólkið

Htið, at tað treiskt gjognum allar tíðir hevir hildið um heima-

undirvísingina, og at tað mest eina vóru prestasynir, i6

gingu í latínskúlan og einstakir bóndasynir. — Menn sum

prestarnir Christian Morsing 1590—1630 og Chr. Fers 1692
— 1711, men serliga Hans Rasmussen 1630—51^ og Lucas

Debes 1652—75 hava ivaleyst lagt sær nær við skúlanum.

Hans Rasmussen strevaðist mest fyri at menna skúlan verðs-

liga; hann søkti um, at føroyskir stúdentar kundu fáa fría.

vist við universitetið ; tað var hann, ið vann skúlanum hitt

áður nevnda »vikarie« í Roskildi og á somu tíð fekk skúlin

eisini hinar báðar gávurnar uppá 100 spesiudálar; eisini fekk

hann 1647 festi á llV* mork í jorð í Norðadali, og inn-

tókurnar av hesari jorðini skuldu koma skúlabornum til góða.

Við brævi av 8. apríl 1632 vóru annexgarðarnir givnir

prestunum; tá hevði Hans Rasmussen fingið 9^2 mork í

^ Hann var li j álparprestur í Havn (og eisini tá lærari) frá 1625.
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Norðadali, nú hevði hann tí 20^/4 mork í Norðadali um-

framt sjálvan prestagarðin, ið lá í Syðradali. Skúlajorðin

(11^/4 mork) varð altíð fest prestinum, tó at tað var skúlin,

ið hana átti, og eftir 1722, táið skúlalæraraembætið varð

skilt frá prestaembætinum, hevði tó Havnarprestur Norða-

dalsmerkurnar í festi til 1828, táið jorðin varð logd undir

skrivaraembætið. Eisini var tað Hans Rasmussen, ið fekk

hin áður nevnda danska skúlan í lag í Havn. Lucas Debes

starvaðist íðin fyri skúlanum, royndi bæði at vinna honum
betri verðslig kor og at fáa fleiri lærarar; men hann fann

sterka mótstoðu hjá Christoffer von Gabel, ið tá hevði

oyggjarnar í »len«, og hjá fúta hansara Johan Heideman.

Men eisini funnust prestar, sum t. d. Gregers Pedersen

Viborg, 1675—91, ið Htið logdu lag í hvorki kirkju ella

skúla.

Nógvir av teimum næmingum, ið gingu út úr Havnar-

skúla, komu, táið teir vóru útlærdir utanlands, heim aftur til

Føroyar sum prestar; og L. Debes sigir: »í mínari tíð eru

nú so nógvir lærdir Føroyingar, at oll prestaembætini í

Føroyum kunna umsitast av Føroyingum, og fýra eru nú

prestar á oyggjunum«. Men sumir Føroyingar søktu sær

kall í Danmork, soleiðis ein Hans Hansen, prestasonur úr

Suðuroy, ið hjálparprestur varð í Helsingør, og Thomas
Jakobsen Tarnovius, prestasonur úr Suðuroy, ið sóknar-

prestur varð á Bornholm, og hesir báðir, sigir L. Debes,

eru teir fyrstu føroysku prestar, ið embæti hava fingið í

Danmork. Men størstan týdning hevir Havnarskúli tó havt

við at breiða út eitt sindur av upplýsing millum manna, við

tað at teir, ið gingið hovdu í skúlan, kundu læra aðrar at

skriva og lesa, og L. Debes sigir, at á hansara dogum
kundi meginparturin av mannfólkinum lesa og skriva. Úti á

bygdum vóru eingir skúlar; har íingu bórn upplýsing heima

hjá foreldrunum, og var henda upplýsing víst hollari og

gagnUgari enn tann, ið fekkst í Havnarskúla. Tað kundi

henda, at stakmenn av bygd, ið eina tíð hovdu gingið í

Havnarskúla, íingust við at halda skúla, táið teir komu heim

aftur; men hesum var eingin fynd í. Presturin á Sandi
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Peder Clementsen skrivar 12. aug. 1697: »Her er eingin

deknur í kallinum; fyrr var her ein gamal maður, sum í

sínum ungu dogum hevði gingið í skúlan í Havn; hann las

við ungdóminum, so leingi hann orkaði, men fekk tað í løn

í aldurdóminum, at hann doyði í hungri«.

Gablatíðin 1662—1709 var ein ring tíð fyri Føroyar.

Landið varð illa umsitið; sum oftast treyt í handlinum tað

ið fólkinum tarvaðist at brúka, so ofta var neyðin stór á

landi; fólkið armaðist og kúgaðist; fútarnir, ið av fedgunum

Gabel settust at stýra, vóru einvaldsharrar, ið fóru fram við

horðum; stundum royndi fólkið at reisast við, men allir vegir

vóru stongdir fyri klagum og bót. í hesari tíð fekk skúlin

eitt stórt afturstig; lærararnir vóru ofta vánaligir og mistu

allan hugnað og alla ídni fyri skúlaarbeiði, og fólkið misti

vilja og evni til at lata born síni í skúla. Ofta vóru born-

ar fram klagur yvir skúlastandin, men til onga nyttu. Andlig

toka og deyðadums lá yvir landi og fólki. Um hetta bilið

var prestur og lærari í Havn maður nevndur Peder Peder-

sen; hann hevði ikki stóran hug at fáast við skúlan, var

minni lærdur, evnaringur og kunnskapslítil maður og hartil

sjúkligur. Nú kom skúlin nógv til afturs og illa klagaðist

yvir tann ringa standin og eftirlæti lærarans. Biskupurin Chr.

Worm helt tá, at skúlin best kundi koma á føtur við at

hann fekk egnan lærara ella »rektor« ístaðin fyri prestin.

Fyri at løna einum slíkum manni tók biskupurin tann

studning, ið fátæk skúlaborn skuldu hava, frá teim og læt

»rektor« fáa tann peningin. Umframt hetta fekk hann 50

gyllin av teim hundrað, ið áður prestur skuldi hava frá fúta

fyri at halda skúla; hina helvtina hevði prestur. Nakað fekk

hann frá biskupinum og so leiguna av jorðini í Suðuroy. Vil

ein vita, hvat lærdómurin var, kann ein hyggja at bókun-

um, ið nýttust. Chr. Fers hevði upp við sær til skúlans hes-

ar bøkur: »Donat« og »Aurora« (tvær latínskar lærubøkur),

katekismus á latínskum og donskum máli og eina latínska

orðalæru (grammatik). Ein vánaligur andligur kostur og lítið

gagngóður í Føroyum.

Hin fyrsti rektor við skúlan var Gregers Kristoffer
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Móller 1722—1725; hann var svágur við prestin, sjálvur

prestasonur úr Norðstreymoy og hevbi stúderað í Keyp-

mannahavn. Hann var áður giftur og búsettur í Havn og

hevði hjálpt svágri sínum í prestagerð hans. Skúlin kom
lítið áleiðis á hansara dogum. Aftaná hann kom Jens Chr.

Fers 1725—1732, sonur áðurnevnda Havnarprests og lær-

ara Chr. Fers. Hann hevði orð fyri at vera lærdur og vit-

ugur maður og sýndist at vera nærlagdur í skúlaarbeiðinum.

Hann royndi at fáa bøndurnar at lata synir sínar ganga í

skúlan ; men hugurin til tess var ikki stórur hjá bóndunum,

og lærusveinarnir vóru ógvuliga fáir í tali, serliga nú táið

studningur var eingin at fáa. Hesir báðir rektorar áttu sjálvir

hús í Havn og búðu so ikki í skúlanum, men lótu deknin,

ið jú helt danskan almenniskúla, lesa í aðrari stovuni.

So kom Morten Mortensen Færø, ið rektor var 1733

—

1743; hann var ódællur og óskoytin maður, men segðist at

vera evnaríkur og væl lærdur, og í fyrstuni fór skúlin eisini

eitt sindur fram ; eisini kom nú nakar studningur til skúlans

frá Danmork; men skúlahúsini vóru ógviliga ring. Mortan

var fátækur maður og búði í skúlanum, so deknurin mátti

lesa heima hjá sær sjálvum, og Mortan vildi heldur einki

til at lata deknin fáa sína løn. Seinri fór hann at drekka,

kom í ósemju við fútan — teir klandraðust um lønina og

Mortan kallaði fútan tjóv — og yvirhóvur livdi hann so ó-

reiðiliga, at hann at endanum við próstarættsdómi varð sett-

ur frá embætinum. Hann fór til Noregs og doyði seinri í

tukthúsi í Kristiania.

Aftaná hann innsetti Hersleb biskupur Peder Debes til

rektors (1743—1751). Hann hevði orð fyri at vera heldur

kunnskapshtil maður og h'tið mentur; skúlin var neyðars-

ligur, 4—6 næmingar vóru alt. A hansara dogum vóru

nýggj skúlahús gjord við góðum sethúsum til rektors. Hann

fekk tær 50 gl. aftur, sum fyrr Havnarprestur hevði havt av

lønini, táið presturin doyði ; tí hin nýggi presturin, sum søkti

kallið. frásegði sær tær. So kom Gregers Moller, sonur áður-

nevnda MoUer. Hann var væl lærdur maður, og vísti hug

og dugnað í sínari skúlagerð; og nógvir lærusveinar konw
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á hansara dogum líka úr skúlanum á háskúlan í Keypmanna-

havn. Tað var, sum skúlin nú ernaðist upp móti deyðanum^

ið nærkaðist. Av monnum, ið gingu í skúla hjá honum, kunna

nevnast: prósturin Djurhuus, Nicolai Mohr (natúrfrøðingur),

Jens Chr. Svabo (natúrfrøðingur og málgranskari), logmaður

Hammershaimb og presturin J.
H. Schroter, sum allir hava

haft miklan týdning í Føroya sogu. Moller var leingi lærari;

hann var nærlagdur, men kundi ikki so væl at læra frá sær,

tí hann stamaði, var heldur harðlyntur og ertingasamur mað-

yr. Eisini danska skúlanum tók hann sær av, og táið dekn-

urin doyði, las hann har danskt og katekismus við bornun-

um. MóUer fekk læraraiønina hækkaða, men hann var síðsti

rektor við Havnarlatínskúla. Landfútin Hammershaimb skriv-

ar 1807 tii stiftamtmann Hauch, at síðani 1794 hava eingir

næmingar verið í latínskúlanum í Havn. Moller doyði 1804;

og tá hevði skúlin, ið alla sína tíð hevði drigist við ómegd
og maktloysi, útlivað seg og var deyður í raki.

Andreas Christian Evensen.

KeltisMr hristmenn.

(Úr »Føroya kristnisogu«.)

Hin keltiska fólkaættin, sum upphavliga var komin úr

Asiu, hevði tikið bústað í Vestur-evropu og oynnum utan-

fyri, Ongland-Skotalandi og frlandi. Keltarnir í Onglandi hovdu

reiðuliga tíðliga, ivaleyst væl fyri ár 400, tikið við kristnari

trúgv, og frá teimum kom hon nakað seinni til Kelt-

narnar í írlandi og Skotalandi. Serliga í írlandi og Skotalandi

varð hin keltiska kirkjan ein merkiskirkja við nógvum heilóg-

um monnum, sum helgisogurnar vita nógv um at siga, sum
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hin merkismannin SanJcta Brandan, ið á síni undurfullu fer6

bar við bæði í Helviti og í Paradís. Sankta Fátrik var ír-

4ands ápostul (í 5. old), og tað var í »halga manna oynni«,

at St Brigid (um ár 500) bygdi hitt gitna kleystrið Kildarey

hvar nunnurnar á grovini hjá Santu Brigid tendraðu tann eld-

in, sum tær í fleiri hundrað ár hildu viðh'ka. Og tað var ei-

sini í írlandi, at St. Finnian (í 6. old) grundaði hin viðgitna

munkaskúlan í Clonard, sum nógvir væl lærdir menn gingu

út úr og sum bleiv upphavsstaðurin fyri einum ríkum trúar-

h'vi, ið varð til stórt andHgt gagn bæði fyri Skotaiandi og

meginlandinum heima í Evropu. Ein av teimum monnunum,

ið gingu út úr skúlanum í Clonard, var hin heilagi Colum^

Skotalands ápostul. Colum og vinir hansara stovnaðu fleiri

kleystur í Irlandi. Hesi kleystur vóru ikki fastar borgir, sum

inni á Evropu, men heilar bygdir av smáum húsum ella

smáttum rundan um eina Htla kirkju, og kundi tað í eini

shkari munkabygd stundum vera úti við einar 3000 »brøð-

ur«. Stundum stóðu kleystrini úti á smáum oyggjum í teim

stóru áunum, stundum niðri við sjóvarstrendur, og var oftast

rundan um tey ein virkisgarður til verju av grót og flag;

summir av »brøðrunum« arbeiddu úti á bønum og heima í

verkstoðum ella við kvornina, aðrir kendu ungdóminum
fróðskap, uppaftur aðrir hovdu til arbeiðis at avskriva bøkur.

írlands kleystur vóru brátt víða gitin fyri tann lærdóm, i5

munkarnir logdu dent á, og meðan kunnugleikin til tað

hebráiska tungumálið, sum Gamla Testamentið var skrivað í^

doyði burtur aðrastaðni, var hann havdur uppi her. I árinum

563 fór Colum til Skotarnar í Vestur-Skotalandi, og á oynni

lona (Hy),ið er einavSuðuroyggjunum og av stødd sum Skúgv-

oyggin, grundaði hann eitt hitt víðast gitna og merkiligasta

kleystur, og haðanífrá gjordi hann sítt stóra arbeiði: at kristna

Skotarnar og Piktarnar norðanfyri. í lona var kleysturh'við nakað

sum í Irlands kleystrum ; dentur var lagdur bæði á kroppsarbeiði

:

kornvelting, seyðarøkt og neytarøkt, arbeiði á verkstoðunum

og annað meiri, og á andsarbeiði: undirvísing, avskriving av

bókum og annað lærdómsverk. Til klæðir hovdu brøðurnir

utan yvir eina hvíta stúku eina ullinta kápu við hettu, ið
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var seyðalitt. Til mats hovdu teir breyð, mjólk. egg og

fisk, á sunnudogum og hogtíðardogum eisini kjot. Og eftir-

hvort sum Colum útbreiddi ta kristnu trúnna, bygdi hann

kleystur her og har, og brátt var kleystrið í lona sum ein

móðir at einari nøgd av kleystrum, ið náddu sunnan úr fr-

landi heilt upp til Norður-Skotalands havgyrdu brimbardu

strendur. Colum doyði 597.

Keltarnir hovdu ógviliga smá kirkjuhús, í elstu tíðini

ofta av grót og flag, seinni oftast av viði, so at tá ið menn
seinni aðrastaðni bygdu kirkjur av viði, róptist tað at byggja

^eftir Skota siði«. Teir brúktu kirkjuklokkur, og upp at

kirkjunum bygdu teir javnan rund torn, ið mest nýttust

sum varðar og virkir í ófriðatíðum. At syngja var nógv

nýtt í teirra guðstænastu, sum írin yvirhovuð var avbera

songhagur og Ijóðlistarnæmur. Kirkjumálið var latín, tó at

prædikað varð á móðurmálinum. Teir kirkjuligu siðirnir hjá

Keltunum vóru í fleiri mátar oðruvísi enn hjá oðrum, egin

sum hin keltiska kirkjan var og avskorin frá stóra kristiliga

heiminum.

Um enn hín keltiska kirkjan var h'til, var megi hennar

tó ikki h'til, men stór, og tað ikki bert heima, men eisini úti.

Tað kundi eina stund sýnast, sum heiia tað keltiska

fólkið var vorðið eitt kleysturfólk. Men í 7. óld dróg ein

óvinniligur longsil Keltarnar úr aftur kleystrunum út í oyði-

mork og einbýH og langt burtur »frá skyldfólki og úr faðirs

húsi« til fremmand lond. Eitt heimsflýggjandi munkasinni gekk

her saman við tann sterka ferðahug, sum tað keltiska fólkið

sýndist at eiga í ættarbregði, og rak teir úr teirra oyggja-

landi bæði eystur um til fastlandið heilt djúpt inn í Evropu

og norður um tað dunandi og illfýsna havið, ið var mark

fyri Norður-Skotalands brottu meitilbergum, út á tær fjar-

skotnu oyggjar, ið havið goymdi í síni toku.

Hvar teir komu fram í Evropu, virkaðu teir til gagns

fyri Kristi kirkju. Nógvir av teimum bygdu kleystur inni á

meginlandinum, ið brátt, eins og írlands og Skotalands kleyst-

ur, vóru víða gitin fyri lærdóm og bókmentir og vóru upp-

havsstaðir fyri einum nývaknandi andsh'vi í teimum tá and-
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liga deyðu og myrku kristnilondum har, aðrir ferðaðust í

heilum um og prædikaðu strangar syndabøtur fyri einum

fólki, ið fallið var djúpt í siðloysi og guðloysi, tó at tað bar

kristinnavn; uppaftur aðrir fóru langt inn í summi av heidn-

ingalondunum í Evropu og settu h'við í veð fyri at bera út

boðskapin um frelsarin;— allastaðni vóru teir sum tað fríska

saltið, virkaðu teir kveikjandi og lívgevandi. Helst ferðaðust

teir á ápostlanna vísi 12 í taU; »Guðs felagar« (kuldaar)

nevndu teir seg.

Men á somu tíð sum hesin keltiski kristindómur so

sterkliga sýndi megi sína úti, varð grundin tikin undan hon-

um heima ; og áðrenn langt um leið vóru tær keltisku lands-

kirkjurnar (um vit kunna nevna tað so) ikki longur, men hin

eina kátólska kirkjan, sum nú skal frættast.

Tað var í Onglandi, at Keltarnir fyrst hovdu tikið við

kristindóm, sum áður sagt. Men meðan tann keltiski kristin-

dómurin nørdist og blómaði hjá Irum og Skotum, fekk hann

trongar dagar, ja varð tætt við útruddaður aftur í Onglandi.

Tí longu í fyrru helft av 5. old vóru Anglar og Saxar

komnir yvir um frá Evropu og hovdu tikið landið undir

seg; teir vóru viUir heidningar, sum drupu teir kristnu prest-

arnar, brendu kirkjurnar og grundaðu nýggj, heiðin tjóðfelog

á toftunum hjá teirri gomki bretsku kirkjuni. Men so um
ár 600 vóru frá sjálvari Eóm kristniboðini borin út millurn

Angulsaxarnar. Og eftirhvort sum hesin rómverski kristin-

dómurin vann fram, fyrst í Onglandi, síðan eisini hjá Skot-

um og írum, og soleiðis kom at bera saman við hin gamla

keltiska kristindómin, sum í so mangar mátar hevði aðrar

kirkjusiðir, sum áður nevnt er, komu báðir kristindómsform-

ar at taka tok saman um, hvor ið ræðið skuldi eiga. Men
allastaðni hvar teir møttust, sigraði hin rómverski kristin-

dómurin; síðst í 7. óld fekk hann enntá fótin fastan í teirri

keltisku hovuðsborgini lona, hvar hann nakað inn í 8. old

hevði sigrað, tó ikki utan at skilni (skisma) var komin mill-

um munkarnar í Colums gamla kleystri.

Vit hava dvólt so leingi við tað keltiska kirkjufólkið,

bæði fyri at fáa nakra greiði á, hvat ið eyðkendi tað kirkju-
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felag, ið teir vóru sprotnir av, sum kanska fyrstir festu búgv
í Føroyum, og fyri eisini betur at skilja, hvat tað var, ið

dreiv teir so langt norður í tað ókenda havið.

Marie Rebekka Mikkelsen.

Pilagrimsferðin til Kevlaar.

(Eftir Heinrich Heine).

I.

Við vindeygað stóð mamman,
á legu sonurin lá:

vilt tú ei, Vilhjálmur, royna

pilagrímsliðið at sjá.

Eg eri so sjúkur, mamma,
fallið er alt mítt mót;

at Greta frá mær doyði,

eg bíði tess ikki bót.

Reis teg, vit fara til Kevlaar,

tak bók og rósukrans,

Guðs móðir, sum mangan hjálpti,

tær eisini gevur ans.

Frítt blaktra kirkjumerkir,

víða berst sálmasjongur

:

tað er um Koln við Rína

pilagrírnsliðið gongur.



4Í5

Mamman liðinum fylgir,

og hon má sonin styðja,

tey syngja samfelt við hinum

signað verði tú, Maria.

11.

ídag er Guðs móðir í Kevlaar

í hægsta skrúði klædd

;

tí sjúk úr ollum ættum

eru hjá henni stadd.

Teir kryplar allir bera

til hennar í ofíurgjald

úr voxi telgdar limir

í n'øgd, sum ei varð tald.

Hjá honum, sum voxhond offrar,

hvórt sár av hond burt svinnur;

hjá honum, sum voxfót offrar,

gerst fótur sterkur og stinnur.

Til Kevlaar kom mangur við høkju,

sum nú dansar kátur og kringur,

og mangur fiól nú spælir,

sum ei fekk liðað ein íingur.

Mamman tók eina kertu,

harav hon eitt hjarta skar:

ber hetta inn fyri frúnna

og hjartabót gevur hon tær.



416

Sukkandi bar hann hjartað

inn fyri ta halgu mynd.

Hann græt, tá hann knæfall gjordi,

og bað, sum eitt útmøtt kind:

Tú reina, signaða jomfrú,

Jesusar mamma von,

tú himnadrottningin ríka,

hoyr mína innstu bøn!

Eg búði hjá mammu míni

í Koln, í tí stóra bý,

hvar hundraðtals bønhús og kirkjur

rætta seg upp móti ský.

Har búði um hurð við okkum
Greta, sum nú er deyð —
Maria, tak hetta hjartað,

og mína hjartans neyð.

Grøð tú mítt sjúka hjarta —
so vil eg tær prísa og biðja

á kvoldi sum morni snimma:

sig^nað verði tú, Maria!

III.

Tann sjúki sonur og mamman
svóvu í kvirru nátt.

Tá steig hon jomfrú Maria

so stillisliga um gátt.

Hon rætti seg yvir tann sjúka,

órógvaði ei hans blund,

kíndi bert eymt hans hjarta,

brosti og hvarv í stund.
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Mamman, sum sá alt í dreymi,

gav hesum fuUvæl gætur.

Hon vaktist tó fyrst av svovni

av hundaglepsi um strætir.

Tá lá á legu rættur

sonurin; hann var deyður;

tann unga morgunsól spældi

um hansara slóknaðu eygur.

Mamman legði saman hendur,

visti ei av sær at siga,

men piprandi varrarnar sungu;

signað verði tú, Maria!

Christen Holm Isaksen.

Hanus Lukasson.

(Ein tíðarmynd frá i8du old.)

Tað er eitt heystkvold í árinum 1734, eitt friðaligt og

lýtt augustikvold, og sólin er langt síðani farin til viðar

aftanfyri Kirkjubøreynið, troytt av at lýsa yvir óndum og

góðum, meðan skýmingin sveipar seg mjúkt um Havnar-

bygd. Tær fátæku smátturnar sova longu teirra trygga svovn,

eina úr vaktarhúsinum á »Stóra skansa« hómast ein kám
Ijósglama; í fútastovuni við ósan og skrivarahúsunum »heima

í Kok« blunka eisini Ijós í hálvblindum gluggum.

Uthurðin í »Fútastovu« verður upplatin, har hoyrist

málageip, látur og góðanáttheilsur innanfyri og út stígur ein

svartklæddur, lítil maður. Hann stýrir síni gongd, ið heldur

óstoðug er, heim í »Gongina<. Tað er monsieur Ca7Í Hans
Hóppener, álitismaður og skrivarakallur hjá sorinskrivaranum

Fredrik Sorensen Skougaard, ið júst er á ferð niður til Dan-

markar. Mons. Carl Hans kveitir upp í loftið, har skýggini

27
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hanga eins og Ijósabláir ullalagdar, andar djúpt og leingi hitt

lýggja kvoldlotið inn í síni turru, tivandi lungur og fær

snoggliga sh'kan hug at ganga sær eitt sindur gjognum

bygdina til svalan fyri tað vínheita hovur sítt. Lættliga slør-

andi titar hann framvið skrivarahúsunum, haðani koksgkiggin

kagar út eins og eitt eyga, ið illa rivar fyri, ger sær ferð

uppí brekkuna við húsið hjá Kristinu Bi^siusdóttur og spákar

sáttliga inneftir »Reyninum« framvið tí langa, lága og svarta

latínskúlanum, skottast hálvilla við oman at »Pokunaholi-

num« og stedgar brátt niðri á »Bryggjubakka«, har hann

fellur í djúpa hugsan um vakurleika náttúrarinnar og allan

tann menniskjansliga rotinskap, Argja hospitalið goymir,

stólpar so aftur vegin fram oman við Húsagarð og Bart-

skerstovu. Eina lotu aftaná Hggur mons. Carl Hans í sínari

song, har kvoldarveitslan brátt dusar hann burt í tungan

bjarnardúr.

Spakliga knarkar úthurðin, hóvliga verður hon gloppað

og inn smýgur eitt skapiisi, ið neyvan hómast í myrkrinum.

Ljódliga sníkir tað seg yvirat salshurðini, og kvikt eins og

snarljós hevir skapilsið sett eitt htið jarnbrot inn í hurðar-

gloppið á hyrnisskápinum harinni, hurðin gleppur upp og

silvurgripir glinta millum hendurnar á loyndargestinum, ið

kvikliga smýgur víðari fram inn í skrivarastovuna, har jarn-

brotið aftur kemur í gongd. Hitt tunga peningaskápið gren-

jar huliga á hongslunum, har skramlar og glintar av nógvum
peningi, so flýggjar skapilsið sum var tað snoggliga ræðslu-

sligið av tí kvirra, deyðatunga friðinum, skræðir nókur klædna-

plogg til sín í forstovuni og stendur so úti á geilum, har

tað brátt hvorvur í myrkrinum ...
Men uppi á loftinum liggur monsieur Carl Hans og

brestist í ófriðaligum dreymum.

>Det haver sig tildraget, at en Mandsperson paa Færøe
ved navn Hans Lucasson haver om natte-tide mellem den

Iste og 2den Augusti sidsledne aar indbrudt giennem 2de
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<lórre og luckelser og bortstaalet penge, sølv og klæder til

værdie af 183 Fær. gylden.« í

Soleiðis byrjar tað brævið, sum anntmaðurin H. Ocksen

i Keypmannahavn sendi til kongliga rentukamarsins »hoy-

ædle og velbaarne, hoyædle og velbyrdige, velædle og vel-

byrdige Herrer« 15. juni 1735. Men tá var hesin sami Hanus

l^ukasson, tann argi skálkur, sum hina náttina breyt inn »í

Koki« og órógvaði mons. Carl Hans í hansara søta svovni,

longu langt av landinum skotin, førdur yvir hav og saltan

^jógv við eini syndarligari sogu í kjalarvorrinum.

Har var standur í Kókshúsunum hin morgun snimma,

táið gamla arbeiðskona skrivarin Skougaards kom stólprandi

"uppí trappuna til kamarið, har mons. Carl Hans var, oftarin

og rædd, at siga honum frá tí, ið hent var um náttina. Carl

Hans gníggjaði leingi eygu síni, áðrenn hann reiðiliga evnaði

at fata, at hetta ikki var nakar nýggjur óndur dreymur, men
tað rama álvari, hetta, at her í húsunun, hann var settur

at vaka yvir og verja, her hevði ein tjóvur spákað alla nátt-

ina brotið skápshurðarnar upp og stolið silvurgripir, pening

og klæðir, sum visti hann fullvæl, hvussu ringar og ó-

trúgvar tænarar, skrivarin hevði, meðan hann var burtur á

ferð. Men so satt sum hann, Carl Hans Hóp'pener, hevði

makt og ræði í skrivarans stað, so satt skuldi hesin búrtjóv-

urin ikki sleppa at doyggja í syndini. Hann skuldi væl

fáa snoddað hann upp, goymdi hann seg aldri so væl. Og
táið saman um kom kundi ein sh'k rannsókn og útfinning

kanska hava nóg so nógv at týða fyrí framtíð hansara,—Carl

Hans var ærukærur.

Leingi vardi tað heldur ikki, áðrenn hin hevnandi lagni

hevði sligið kløur sínar í neyðars Hanus Lukasson. Hvussu

rættins svórð fann vegin fram til skuldartyngda hovur han-

sara, um tað tykist sogan einki at vita, men rímiligt er at

illtankin ógviliga skjótt var beindur á hann, ið einar tvær

reisur áður hevði givið prógv fyri tjóvsemd, og at hann ikki

27*
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leingi hevir dugað at dult hetta snoggliga ríkidømi^ púra

fátækur sum hann var frammanundan. Nóg mikið er tað : Hanus

varð fongslaður, segði alt fyri eitt frá sum tilgingið var og

læt hvort sindur aftur av tí, hann hevði stolið.

Og nú var dómadagur upprunnin fyri olmussudýrið. Mons.

Carl Hans, ið her fyrstu ferð á ævina sá sær kans til at

spæla dómari og tí neyvan visti, hvonn fót hann skuldt

stíga á av erpni, kendi fyri rætt, at »tyven Hans Lucasson

til Kagen skal stryges og have Tyvsmærke paa sin Pande

i Følge af Norske Lovs 6te Bogs 17de Kapt, 37te Artik-

kel«. Eftir hesum skuldi hin dømdi, standandi, fastbundin at

einum steyra og nakin oman til beltis, verða boðilsflongdur

fyri allamannaeygum 27 ferðir við níggju koyrlum og síð-

ani brennimerktur í ennið við einum glóðheitum stáli. Nakar

stuttleiki kundi henda revsing tí ikki kallast, men Hanus tók:

fegin við henni kortini, hann hevði bjargað lívið.

Tó enn var hundur ikki hálvbardur. »Heimatings«-

dómurin mátti verða staðfestur av logtinginum, áðrenti

nakað kundi verða burtur úr og her slapp Hanus Lukasson

at sanna hitt gamla orðið, at »frændi er frænda verstur«.

Mons. Carl Hans var tó noyddur við at fáa brotsmannin

brennimerktan, logtingsbøndurnir, landsmenn hansara, vóru

ikki so beinasamir; teir dømdu hann at heingjast »efter

Forordningen af 4 Martii 1690«.

Men lagnin hevði nú einaferð ikki ætlað, at Hanus Lukas-

son so bráddliga skuldi lata lív sítt. Vildu teir heingja hann^

so máttu teir hava fatur í ein boðil, tí boðilsgerð var ikki

eftir hvorsmanns tykki at fáast við, og her vildi so væl við

hjá Hanusi, at — sum fútin Hammershaimb sigir frá: >den

paa Færøe værende Skarpretter, som er en gammel, affæl-

dig Mand, der ickuns faar 6 gylden til aarlig Lon og i hvis

Tid, udi de forbigangne 30 Aar, saadan Casus som denne

sig aldrig har tildraget, icke formaar nogen Execution med
fangen at forrætte«.^ Skuldi Hanus Lukasson heingjast, so

^ Boðilin búði í Suðuroy og var ikki mentur at koma til Havnar

opnum róðrarbáti.



421

tnáttu teir fáa sær ein boðil úr Danmork, og tað fór at kosta

4"neiri pening, enn hesin armi fangi orkaði at reiða út, Tí at

hann sjálvur skuldi rinda tað, ið heinging og fongsil kostaðí,

50 frætt evnini rukku, tað beyð lógin klárt og skiluliga.

Og meðan teir ráðandi í oyunum, fútin Hammershaimb

•og logmaðurin Sámal Fætursson skrivaðu langar frásagnir til

Keypmannahavnar um alt teirra stríð og strev av hesum

vanlukku tjóvi og um somu leið sendu, bønarbræv til kong-

hga majistát, 6ta Kristian, um at linka dómin yvir Hanusi,

«at ólukkudýrið tað líðilanga ár og kúrdi á »spíska steini*

iúti í Corps du Garí/e-hjallaranum, saman við eini ótrúlig-

ari rúgvu av rottum, sum gjognum skiftandi ættarlið hovdu

haft tilhald innanfyri hesar slavnu, hýggjuskotnu múrar.

Men teir vansar, hann veldi sínum hogu vaktarmonnum,

vóru ikki fáir, tóat hann sjálvur einki visti um teir. Hovuðs-

Tnaðurin á Havnar skansa, Sørin Mortansson ella sum hann

oú varð nevndur Vójtnant von Hbyvig^ sum fútin hevði biðið

hjálpt sær við vaktarhaldinum í »portugáIinum«, noktaði

beinanvegin at lána honum ein einasta av soldátum sínum,

og eftir harða trætu við henda djarva kríggsmann mátti

fútin royna at hjálpa sær á annan hátt. Tó, tað kostaði

hópin av peningi, og hvór ið rinda hann skuldi, visti fútin

sannferðiliga ikki. Bert hann brátt hevði fingið enda á

hesum óskili! Annars bleiv hesin Hanus teimum ein dekan

-og dýrur tjóvur.

So var tað ein dagin í apríl mánaði 1735, at hin so

leingi væntaði boðberari úr Danmork fyri fullum segli stevn-

<ii inn á Havnarvág. Hitt dýrabara kongliga brævið var bor-

ið á land, og lættur um hjartað las fútin boðini um >at det

iinder 26 Martii A. D. allernaadigst har behaget Hans kgl.

Majestæt at formilde Laugtingsdommen, saaat Delinquenten

paa Livet bliver benaadet, men derimod at skulle stryges

til Kagen og forviises hans Majestæts Riger og Lande«.

Nú var einki longur at bíða eftir. Dagstevnt var og

sum tímin nærkaðist, tusti alt, ið orkaði at standa og ganga

í Havnar bygd, yvir »á Kákin*- til at skoða tann sjáldsama

og hugvekjandi sjónarleik. Grágulur í holdinum og skarpur
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í raki, við yvirvaxnum hári og skeggi og hondum læstuir^

i, ho.ndjarni varð Hanus leiddur gjógnum bygdina. Uppi á-

Kákinum var steyrin reistur, hin dømdi varð úrlatin at skinn-

inum og rubbaður fastur at steyrinum við bakinum úteftir.

So steig boðilin fram,' tók ein av teim 9 koyrlunum og

reiggjaði alt tað hann var mentur Hanusi trý dygg slóg á

ryggin, ið litaðist korkareyður. So var koyrilin ikki longur

nóg hvassur og ein nýggjur kom ístaðin. Hanus Lukasson

stundi tungliga, táið sætti koyrilin sveið í tí blóðiga kjóti,

og tað var alt tað, hann skinklaði oman frá steyrinum, táið-

sjey og tjúgunda rípan ringdist um hansara uppskrædda

xygg og hann var loystur úr bondum.

So hevði nú Hanus Lukasson Uðið revsing fyri sína van-

lukku gerð hina augusti nátt í skrivarahúsunum »heima f

Kok«. Frægd hevði hann onga notið av henni, tí ikki ein

einasti markur var leivdur honum, men neyð og pínslir

og allar trongdir vóru tess meira fallnar í hansara lut. Nær-

um trý fjórðingsár hevði hann nú sitið innistongdur í hasum

hundaholinurb úti a Saðlingarhellu, har ein mátti krúpa av

steini á stein. Og nú skuldi hann skendaður og merktur

eins og eitt óreint djór rekast út í heimsins vilki oyðimork

miUum ókunnugt fólk við ókunnugum tungumáli. Ája, ta.

heystnáttina;>slapp hann væl at minnast leingi!

Tað var ein lýggjan góðveðursdag seinast í maimán-

aði at skiparin ísak Qlsen sigldi út av Havnini við Hanus

Lukassoni umbórð á ferð til Keypmannahavnar. Krýkin stóð»

Jiann og hoykti seg framá skansaklædningin og stardi syndar^

Hga innyvir bygdina, har hann hevði livað og liðið so nógv

og sum hann nú sá seinastu ferð á ævi síni. Har rættii

Tinganes sína spísku tungu út móti honum, berandi á bak-

inum hin gamla skansan, ið verja skuldi leigubúðirnar allar,

krambúð kongliga handils, fútabúðina og munkastovuna, oll

hesi vælkendu pláss, har fótur hansara so ótaldar ferðir

hevði stigið. Á Reyninum stóð kirkja og prestagarður og;
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bíndi tyktandi at honum og av Saðlingarhellu hóttaði Corps

du garde við sínum dapru, jarnstongdu gluggum við minnum

um tey ræðuligu samdøgur, hann hevði livað har innanfyri.

Inneftir leitaðu eyguni framvið smáttur og hús við Eystara-

vág, kveittu rædd at tí hóga skjoldrinum á skrivarahúsunum

og dvaldi eina lotu eymliga hjá dunnuflokkinun á sandinum og

ósanum, har smádreingirnir settu fliðuskeljar út at sigla, leitaðu

víðari fram yvir eftir neystariðilinum við Bussatanga, har hópur

av æðum og æðublikum kavaði og svam, yvir at Stóra skansa,

ið lá so hogt yvir ollum og gløddi illsliga við sínum svortu

kanóneygum útyvir Nolsoyarfjorð. Hanusi tóktist, at hann

aldrin hevði sæð alt hetta áður, og hann kendi tað alt í ein-

um so nívandi sárt og tungt, at hann ongatíð á lívinum aftur

skuldi sleppa at ferðast á hesum plássum, sum hann til

henda dag ikki hevði givið ans . . .

I juni mánaði kastaði Isak Olsen akker á Keypmanna-

havnarvág. Hanus Lukasson varð verandi umborð og vakt sett

yvir honum, meðan skiparin róði á land at siga hógvælborna

amtmanni Ocksen frá, at teir vóru komnir.

Og aftur var eitt brævið av teim mongu í hesi sak sett

saman og sent til kgl. rentukamarið. Tí væl var Hanus Lukas-

son dømdur at rýma úr kongsins ríkjum og londum, men
eitt sh'kt frælsi kundi hava sínar stóru vansar, helt amtmað-

urin, og hann ræður tí til, at fangin, til tess at forða fyri tí at hann

»icke blot begaaer lurendreyeri, men ogsaa sørøveri, som
tilforn er passeret' hensættes udi fængsel og forvaring*. At
so var gjort, er óivað.

So fór tá neyðar Hanus Lukasson aftur innum fongsils-

dyrnar, haðani hann ongatíð skuldi sleppa útum aftur. Lagnin,

,ið byrjaði hina heystnátt í einum myrkum Havnarskoti,

var nú komin at enda.
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Trond Olsen.

Havib.

So bylgjandi blítt,

so freistandi frítt,

so dragandi, droymandi, endaleyst, vítt,

við lokkandi, leikandi, dandandi vág,

við brakandi brotunti, so hóttandi há,

tú dróg meg sum barn, tá eg undrandi lá

og leit á tann skiftandi streymin, eg sá.

Tú dregur meg nú ei minni;

so ofta eg stúrin stóð

við tungum, langtandi sinni

og stardi út yvir sjó.

Við hond undir kinn

og sælu í sinn'

á bakkanum grøna, har víkin skar inn,

har lá eg sum barn, tá kyrt var við strond

og mánin hann reis yvir fjallið í nánd.

Har bára kom dragandi aðra við hond,

sum hovdu tær millum sín ósjónHg bond.

Tá kundi eg orð ei mæla,

eg lá bert og lýddi a;

og hoyrdi tær teskandi tala

og siga mær sogum frá.

Tá ræðandi Ijóð

um skerini stóð

og dundrandi brotið um klettarnar sló,

tá oyggin hon skalv rætt sum rótrotin eik,

mær tókti sum alt her á jórðini sveik,

tá mátti eg út til at skoða tann leik,

tó ræðsla var á mær og kinnin var bleik.

Ja, havið at sær dróg meg
við ræðslu og við gleim,

um rokið kaldligt sló meg,

eg fór tó ikki heim.
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Tú Føringur tá,

sum leiddist við vrá

og reisti hitt glitrandi guUið at fá,

tað var tær væl ofta, sum hoyrdi tú Ijóð,

ið lokkandi aftur til Føroya teg dróg.

Hvar frá kom tann roddin? Frá fríbornum fljóð?

frá angandi blómum? frá skínandi snjó?

Nei, tað sum títt og tíða

teg dróg at okkum her,

tað var hitt havið fríða,

ið kyssir Føroya sker.

Louis Christian Oliver Zaehariassen.

Hásummarsongur,

Brátt eyðmjúkt og stilt, stundum biðjandi milt,

hoyrist summarsins Ijóð yvir grasgrønan haga.

Opna hjarta og sinn, lova Ijóðinum inn;

tað vil ala tær kenslur, sum fram eftir draga,

tað kølir og køvir tann tankan, ið bindur

og oyðandi eldar í sálina kyndar;

tað ger sinnið so lætt, tað ger lyndið so glatt,

at tú fríur sum fuglurin ferðast um fjallana tindar.

Ja, dýrd tín er rík — hvar kann íinnast ein slík?

tú bh'tt angandi hagi, um hásummartíðir,

tá ið fuglurin kátt takkar harranum hátt,

meðan sól skínur fagurt um dalar og líðir.

Tá bringubrott blóman sín blaðakrans breiðir,

og silvurlitt fjallið sæst víða um leiðir,

tá meg minnist fuUvæl, at eg eina ferð skal

eftir endaðar dagar í himinum sjá størri heiður.

Ver varin og lýð á tað Ijóð kvoldartíð,

tá hvort kykt fer til hvíldar við takksomum huga.
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Broytist lyndið at rót, eins og sál nýtur bót,

og mær tykist sum ókent mítt eyga man skoðat,

tá seyðurin tevjandi leitar sær bøli,

og fuglurin hýsist í sjálvgjordum hølij

tá ið dagurin ei hvórvur burtur av leið,

fyrr enn roðin í eystn man taka hann av sínum støði*

Tú miðsummarnátt, gev mær friðvunnan mátt,

at eg evni tín reinleika raman at týða,

Ja, tað sigast kann væl, at í túsundatal*

eru friðsælar røslur í barm' tínum fríða,

tá lotið bh'tt kylur um grasmettan haga,

og sveiggjandi blóman sæst sovandi daga,

tá ið áin so hvoll teskar Íjóðini oU,

eins og sigir hon slotandi sál tað, til eydnu er lagað.

Tó fagrari er fyri mær, hvorja ferð

sól í eystri sæst rein yvir havsbrúnni branda,

tá hon gulllitar lond, boðar: dagur í nánd!

tá er hugnaHgt heima at ferðast á landi,

tá hoyra vit títlingin morgunsong kvóða

og ánna sum áður sítt loyndarljóð røða,

tá ið blóman so prúð sýnir aftur sítt skrúð,

tá er stirvin tann sál, sum ei hugtikin elvist at gløða*

Tú bláoygda hav, eina tú visti av,

tá í broti og roki tey sorgfullu eygu

hvurvu brátt undir kav. Ja, tú ódnmikla hav!

tá var vinurin eingin, sum hjálpina hevði.

Nú hvílir tú brosandi bh'tt inn at strondum,

men lúrandi megi er í tínum hondum.
— Sig mær sogunum frá! Eg tó elska teg má,

tí at eingin sum tú veitir ognir at okkara londum.

Eg elski teg, land, tá um Ijósleittan sand

liggur maktaleys bylgjan sum kappi í dúri.

Ja, á sh'kari stund gongur kyk óil mín lund.
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tí tá kennir mín sál ei til køvandi stúra.

Tú unglingi fríi, sum heimið skal bera,

gloym ikki, teg sjálvan tú búnan mást gera

til at røkja títt land, lat'ei rustetast brand,

og lat framburð og reinleika altíð títt frímerki veraí

Hans Andreas Djurhuus.

Á Malungstindi.

Svinn miUum fjóU kann eg votnini skoða,

vóUurin kring tey ber hásummarsbúna,

eldreyð í sólsetri reynini loga,

hamarin — læstur sum ólisin rúna —
stendur sum merki um fornaldartíð.

Hart stóð í himni og heiminum stríð,

vatn oysti loftið, og eld goysti foldin,

tá stoyptust klettar, av teimum mólst moldin.

Tindur hjá tindi á gránandi ævi

durva í uppruna túsundárs dreymi,

droyma um, tá teir úr sjóðandi kavi

nýskaptir vóðu í rúkandi streymi. . .

Glerið kom, skovaði skalla og kinn,

djúpt át seg kuldin í hellurnar inn,

fólnaðu urtir, ið væl bóru prísin. . .

tindamir droyma um eldin og ísin.

Stormskýggj í skýferð úr sunnan í norðan —
eins og stór herskip, ið jaga hvort annað —
troðka seg fram, har er skúran og skorðan,

síðst siglir kongsskipið, væl er tað mannað;

aftaná svimur ein gapandi bjóm.

Skúturnar bólkast i fúkandi ódn,

smyldrast, umskapast, spjaðast og hópast,

verða so boklar, sum norðeftir sópast.
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Hátt yvir homrum og víddunum víðu

tykist mær oyðisins lovsong at hoyra.

Alt, ífrá kletti til grosini fríðu,

er sum eitt einasta lurtandi oyra:

Alt skiftist um ífrá eldi til gler,

lív tínist burtur; har h'vloysi er

birtist hon lívsins hin sigrandi glama.

Tó tú ert togn og um ævir hitt sama.

Brót so stillan.

Brót so stillan bylgja blá,

syng mær allar tínar sangir,

syng so allir mínir streingir

stiUa seg og lýða á.

Hjarta mítt er sjúkt av iva,

man av sárum kenslum biva,

syng mær mína hugsótt frá.

Streyma stillan reina á.

Kunna tínar bylgjur tala,

sig mær um tær kunna svala,

sig mær, veitst tú eingi ráð?

Tú sum frí mót havi streymar,

gev mær aftur Ijósar dreymar,

lat meg droyma tær íhjá.

Brót so stillan bylgja blá.

Stillið tykkum mínir streingir,

koma tímar, svárir, langir,

Ijóðið, Ijóðið attur tá —
sárt sum látipípur láta,

mjúkt sum violinir gráta —
rurið meg í gloymskuvág.
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Stilla teg mín sjúka trá,

legg nú saman tínar veingir —
stillið tykkum mínir streingir.

Nú hirta vit upp eldin.

Nú birta vit upp eldin, tað er so kalt, so kalt,

og úti fýkur kavin og úti frystir alt.

Og nú er blóman folnað, sum prýddi urtagarð,

vit bæði skulu droyma um summarið ið var.

Og nú er gler á ánni, hvort gras sín bana fann,

vit bæði skulu minnast ta stund, tá áin rann,

tá sól var ment at verma og loyst var hvor ein á

og táur hvor ein steinur og grøn hvor lægd og lá.

Tað er sokalt — og kavin ber deyðaboð í garð,

kom, set teg^her við eldin, kom set teg her hjá mær.

So droyma vit, so droyma vit um summarið ið var.

Beybastund Tróndar.

Deyður Sjúrður Tollaksson,

deyður Tóri lági,

oyðin verður Tróndar lon,

onga hevnd eg fái.
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Illa fóru mínir menn,

droyrin fleyt so reyður,

Tróndur gamli anir enn,

betur hann var deyður.

Nú er horvin megi mín,

viknað lund og lyndi,

illa Leiv sveik faðir sín,

tá hann eldin kyndi.

Var ei hárið gránað so,

var ei ryggur bogin,

fekk væl Leivur hevndarboð,

tá varð løhtur login.

Oytt er mítt og ættar verk,

gerst tí hugur tungur,

bar eg enn mín brynjuserk,

var eg enn tó ungur.

Tá teir skuldu íingið sætt

Trónda vunnið sigur,

hogt eg skuldi títt og tætt

hetta slagið niður. —

Deyður Sjúrður Tollaksson,

deyður skeggjan oyggja,

kvirt er nú í Tróndar lon —
nú er stund at doyggja.
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Orðtók og Gátur.





^\

Orðtok.

1. Fót setur eingin fyri annan uttan fallkomin er sjálvur.

2. Eingin fer væl av tí, at annar fer illa.

3. Eingin kennir mein í annars beini.

4. Hoyr um annan, hygg um teg sjálvan.

5. Leys er annars kúgv á bási, ella: leys er kúgv á ann-

ars bási.

6. Rædd er hond í annars fati.

7. Gott er at svimja, tá ið annar heldur hovdinum uppi.

8. At hava tað, ið annar á, tað man lukkast valla.

9. Hundar eta (reka) annans oríndi.

10. Allir halda feita gás í annans garði, ella: allir ætla feita

súgv í annans búgvi.

11. Eingin skal annans bita eta.

12. Eingin stingur so annans barn í barm, at føturnir ikki

standa út.

13. Hann, ið spottar annan, spottast sjálvur.

14. Ámæli doyr ikki.

15. Ein armóð rættir aðrari hondina.

16. Vont man vera á annan at Hta.

17. Eingin kann allar dyr at goyma.

18. Tað hanga ikki allir lyklar við eitt konubelti.

19. Tað býr ikki alt vit í einum hovdi.

20. Hann, sum forsvarar alla sína ætt, fær ein skitnan rætt.

21. Allur bati bøtir.

22. Tungt er at leggja ást við hann, ið onga leggur ímóti,

23. Ast fjalir lýti.
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24. Ágrýtin hundur fær ofta rivið skinn.

25. Atarin goymir sær eftirbita.

26. Armóðin kemur fyrst á føturnar og síðani á allan kroppin.

27. Einki er so balt, at tað verður ikki eina ferð alt.

28. Bráð er barna lund.

29. Bleytt er barnsins hjarta.

30. Lítil er barnsins uggi.

31. Barnið grætur ikki, tá ið tað fær vilja sín.

32. Brent barn ræðist eldin.

33. Tað er guðsbarn, ið batnar.

34. Barnið dugir hvorki at Ijúgva ella loyna.

35. Ilt er barndømi at kasta.

36. Tí er ikki sætið rótt, at komin er á banasótt.

37. So leika bátar sum skip.

38. Mangur fæst við boga, og er ikki mentur upp at toga.

39. Bundin er bátleysur maður.

40. Hann fær byr, ið bíðar, og havn, ið rør.

41. Sjaldan er berskakin bestur.

42. Bert er bróðurleyst bak.

43. Best er manni at biðja, tá ið hann er sjálvbjargin.

44. Betra er bøtandi hond enn spillandi tunga.

45. Ilt er at binda hund við smorleyp.

46. Hin blindi bað leiða seg, hvar nakað var.

47. Ilt er at byggja borð fyri báru.

48. Fátt er betri (verri) enn á orði haft.

49. Teir sova ikki, ið boðini bera.

.00. Fyrr brestur enn bognar.

51. Ilt nýtst av bráðræsi.

52. Tað er bót á borði.

53. Skælingur bregður til Kolturs, tíat grót er í báðum.

54. Mangur kann at bera á báðum oxlum.

55. JJagur dettur av degi.

56. Mangur er deyðs manns arvingi og ikki er deyðs manns

bróðir.

57. Dúgulig móðir elur lata dóttur.
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58. Dugandi maður fær sær altíð eitthvort til vopn.

59. Sjaldan kemur dúvu ungi úr ravnseggi.

60. Drúgt er tað, ið drýpur.

61. Ikki verður dugandi maður, ið kallaður er burtur úr ætt.

62. Deyðin spyr ongan eftir.

63. Deyðin hyggur ikki at tonnunum.

64. Hvar ein skriðan er lopin, er onnur væntandi.

65. Betur draga tveir fuglar í reiðrið enn ein.

66. Seinar eru einar hendur.

67. Ein er tráðurin endanum næstur.

68. Eingin metur einbýli við tað, sum tað er vert.

69. Krákan flýgur best,tá hon er einsumoU.

70. Kemur fyrst ein danskur maður í stovuna, koma væl

eftir fleiri.

71. Sjaldan týnir maður so fliður, at krákan fær ikki eina.

72. Ring er músin, ið ikki hevir meira enn eina holuna.

73. Ein býtlingur kann at spyrja meira enn ein vísur kann

at svara.

74. Eingin eiður er so væl gjordur, at hann var ikki betur

ógjordur.

75. Eldur er góður vinur, men ringur óvinur.

76. Ein kann leiða oxan at ánni, men tíggju fáa hann ikki

at drekka.

77. Sá, ið einki veit, er hvorjum manni leiður.

78. Albogaslag og einkjumannasorg— tað verður mett javnt.

79. Alt er betra enn einki at eiga.

80. Einki er so ilt, tað er ikki gott fyri eitthvort.

81. Fáur kann eitt bam at eiga.

82. Eitt eyga er skjótt at bregða.

83. Eitt er sum einki, tvey sum tíggju.

84. Kemur tað fyrst til eitt og tvey, tá kemur tað skjótt

um allan heyg.

85. Einki tekst har sum einki er.

86. Betri er sjálvur at eiga enn bróður at biðja.

87. Hann, ið kúnna eigir, gongur halanum næstur.

88. Hvat skal mær tað eyga, eg einki síggi við.

28*
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89. Alt er stórt í manns eygun:i.

90. Ymiss er mannsins eydna.

91. Mangur er eymur, ið ikki er armur.

92. Eymur er maður, ið agn sparir.

93. Eymur sparir tað, armur etur.

94. Ikki er tað eftir, sum av er.

95. Eingin veit, hvor efst hann krevur.

96. So argast hvor, sum hann eldist.

97. Eldri maðurin er, argari; ríkari, kargari.

98. Mong eru ellis vomm.
99. Eftirráðini eru so mong.

100. Betri er at vera fyrivarin enn eftirsnarur.

101. Hann, ið ikki etur seg mettan, sleikir seg ikki mettan.

102. Ofta hýr fals (ella: flagd) undir fríðum skinni.

103. Fátt kann feigum forða.

104. Ikki kemur ófeigur í hel.

105. Hann fellur, ið feigur er.

106. Feigdin dregur mannin.

107. Eingin veit, hvar feigur flakkar.

108. Gott er í sínum fátæka landi at búgva.

109. Sjaldan kemur fluga í feiga manna fat.

110. Fátæk kona gevur høsnaeggið út, og vil hava gásar-

eggið aftur.

111. Hann eigir reiðina, ið fyri ríður.

112. Hann missir ikki, ið fyrst fær.

113. Skitnar hendur geva feitan kjaft.

114. Fjendin er hálur um at halda.

115. Fleiri hundar, tynri soðið.

116. Fleiri eru stumputir hundar enn prestsins.

117. Sjaldan verður forvitin fegin.

118. Tað verður ikki alt fleytir, tyril kemur í.

119. Betra er at vera góðs manns frilla enn gift illa.

120. Honum eigir maður at fylgja av garði, sum hann vil

aftur skal koma.

121. Fyrr er fult enn yvir flýtur.
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122. Ofta skríður ktiorrur móti forboð, ella: stígur knorrur í

forboð.

123. Fátt var á foldini, ið frúnni var líkt; væl var, tó ikki

var sUkt (frúnni o: Mariu moy).

124. Frótt er hovur av fuUum maga.

125. Maður eigir at vera føddur, og ikki gøddur.

126. Hvór fuglur syngur við sínum nevi.

127. Fáur harmar fúta deyða.

128. Fleiri drekka blóð enn Burnamaður.

129. Gáva er, ið til gagns kemur.

130. Góður er gamalur í ráðum.

13 1

.

Allir vilja gamlir verða, fáur vil gamalur heita.

132. Tungt er gamla manna fall.

133. Seigar eru gamlar sinur.

134. Eingin er ungur og gamalur ísenn.

135. Gamlar vinir og gamlar gotur skal eingin gloyma,

136. Ikki er gott gamlan ravn at veiða.

137. Ilt er at læra gamlan hund uppi at sita.

138. Eingin er ovgamal gott at læra.

139. Ofta gránar gaman.

140. Grør um gangandi fót, svóltur sitandi kráka, ella : heima

situr hin svanga kráka.

141. Stikk tú í barmin tað, tú vilt hava goymt,

sig ei grannkonu tíni tað, tú vilt hava loynt.

142. Mong er geitin aðrari h'k.

143. Tað grør ikki gras undir gangandi fóti.

144. Givið er best at geva, og stolið verst at eiga.

146. Geispi fer millum manna.

146. Sjaldan kemur geispi av góðum huga ella histi av gloð-

um hjarta.

147. Ikki er gott at giftast, tá ið eingin biðjur.

148. Víða fer mannsins gitið (er mannsins gitið), helst har

hann kemur ikki.

149. Gloggt er gestsins eyga.

150. Hann, ið ilt gitur, hann ilt ger.

151. Betri er svart salt frá ríngum gjaldara enn einki.
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152. Um hann fær stein og allan heim, mangur er tó ei glaður.

153. Gott er góðum at tæna.

154. Leingi skal góðum kannast.

155. Gott er at hava gott í vón.

156. Guð náði honum, ið ongan góðan hevir.

157. Sjaldan hevir góður kvistur sprottið av iUum runni.

158. Hann, sum einki gott vil gera, fær sær altíð eitthvort

at gera.

159. Eitthvort skulu tómar hendur gera.

160. Ofta taka troU góða manna born.

161. Nú er gjort, sum gjort er, segði Gyðja, hon skeit í

dansin.

162. Betri er gloymt enn goymt.

168. Góð eru gomul ráð.

164. Dult er gitanda manni orð.

165. Ikki skal goyma sum kráka; tí hon finnur ikki aftur.

166. Tá ið bitin er gloyptur, er hann gloymdur.

167. Góðvarin maður kemur seinast í himmiríki.

168. GuUið ger Htið uttan glitrar, matin vil eingin missa.

169. Fáur vísir gull móti gróti.

170. Ikki grør um tann stein, ið ofta verður rivin.

171. Mangur lær, tá ið hann átti at gráta.

172. Ikkí er alt gull, ið glitrar.

1 73. Tveir harðir steinar mala ikki væl.

174. Hart móti horðum, segði kellingin, hon setti reyvina

móti norðanvindinum.

175. Ikki kann takast meir enn harrin hevir givið.

176. Skjótt er harranum um.

177. Hogt er harraboð, men hægri er guðs boð.

178. Harragunst og træspónalogi — tað er hkt.

179. Mangur er harður í heimferð. ' ^

180. Heima alin er burtur galin.

181. Gott er um heilan fingur at binda.

182. Hundur veit húsbóndans vilja.

183. Best er heim at aka, meðan vagnurin er heilur.

184. Hvat skal heiðin hundur á kirkju fund?

185. Eingin kennir hundin av hárunum.
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186. Ofta etur hundur tað hann havnar.

187. Hvat skal hveiti í hunds búk.?

188. Ofta lýtst happ av hundi.

189. Hestur fellur á fyra beinum.

190. Betra er at elska dyggan hund enn illan mann (træl).

191. Skitnar hendur geva feitan kjaft.

192. Burtur er bæði rátt og soðið, heima er sjálvboðið.

193. Hvonndagsskrúðir eru ikki hátíðsprúðar.

194. Hond er, ið hevir.

195. Sær er hond hollast.

196. Tað hava ikki allir eydnu til hóva at ríða.

197. Fram kemur hann, ið hóvliga fer.

198. Eftir hól kemur skról.

199. Hann, ið ikki hevir tey hogu seglini, .má sigla við

teim lágu.

áOO. Frá hovdinum skaltú hvalin skera.

201. Ilt er ilt skap at eggja.

202. Ilt eyga skal einki gott sjá.

203. Ilt nýtst av iUum.

204. Ofta nýtst ilt av spælni.

205. Hann er ikki óður, ið ilt ræðist.

206. Betri er ill hurð fyri smáttuna enn eingin.

207. Altíð bagir iUum barni eitthvort.

208. Eingin veit, nær hin iUa stundin er frammi.

209. Ofta verður ilt saknað.

210. Hit illa verður ikki niðurlagt.

211. Tað, ið iUa er yrkt, verður illa kvoðið.

212. Antin er illa tænað ella illa lønað, tá ið eingin fylgir

manni av garði.

213. Tá ið tvey ynnast, tey væl íinnast.

214. Ikki stingst hovur í jorð, fyrr enn guð vil.

215. Ikki skaltú Asmund prúða javnt við Gottin leggja.

216. Ja og nei ger langa trætu.

217. Eingin skal kanna sær bitan, fyrr enn hann er svolgdur.

218. Kalt er hundstrýni og konurassur.
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219. Kettan mjarrar ikki, fyrr enn stigið verður á halan

á henni.

220. Kallur er tí kolluttur, at hann er ofta hárroyttur.

221. Harrin gav tí kolluttari kúgv eingi horn, at hon skyldi

ikki stanga.

222. Eingin kvoður betur enn hann kann.

223. Tað er komið, sum komið er.

224. Tað er manni í kjoti borið, og ikki í klæðum skorið.

225. Kúrur kemur eftir kæti, og tramin eftir marglæti.

226. Lat so láta, segði káta.

227. Ilt er kynið í kettu, og so er alt slagið út eftir.

228. Ikki kemur í kór tað ið sjálvt vil fara í flór.

229. Fingin er fest kona.

230. Kvinnu ráð eru ólukku ráð.

231.Kold eru kvinnu ráð.

232. Smá eru kvinnu orindi.

233. Fyrr trýtur streymur í á enn kvinnu tróta ráð.

234. Kráka tykist best um unga sín.

235. Krákan rópar sítt egið navn.

236. Kvoldskorin naglur verður ofta ófeigum manni at bana,

237. Hvor krevur sín kunnugasta.

238. Ring er kvornin, ið einki vexur á.

239. Skjótt bløðir kellingarnev, ella : Htið krevur til, at kellingar-

nevið bløðir.

240. Eg kvóði, sum kvoðið er fyri mær.

241. Ikki tekst kúgv av kúleysum manni.

242. Kúgvin mjólkar av tonnunum.

243. Ofta kemur upp undan kavi, tá ið minst varir.

244. Krákan er ikki tí leið, at hon ofta sigir satt.

245. Heitari kríggið, kaldari friðurin.

246. Lán skal koma læandi aftur.

247. Eingin fer undan lagnuni.

248. Ilt er at skilja latan drong úr heitari song.

249. Latur er hann, ið logn lastar.

250. Eg síggi steinin so langt sum annar blakar hann.

251. Ailir ganga á garðin, har hann tykist lægstur at vera.
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252. Ilt er at læna naknum manni klæði og óðum svorð.

253. Tað sum kemur í langdrag, seint kemur tað í gott lag.

254. Annaðhvort er lands sið at fylgja ella úr landi flýggja.

255. Latur harri hevir latar sveinar.

256. Honum leingist, á bátinum liggur.

257. Eingin verður lastaður til fuUar, fyrr enn hann giftist,

og lovaður, fyrr enn hann er deyður.

258. Leti ger einki uttan last.

259. Fáur leikar so í sjey ár sum í sjey dagar.

260. Lítið er gott við frið og náðum.

261. Mangur fær lov fyri lítið og last fyri einki.

262. Tað er ikki svíni líkt, ið sínum er h'kt.

263. Lítið kemur av h'tlari vón.

264. Ofta verður stórur eldur av Htlum neista.

265. Leingi kann Htið goymast.

266. Betri er Htið leivt, enn ovmikið etið.

267. Legg h'tið við h'tið, tað verður stór rúgva umsíðir.

268. Lítið fall verður ofta at stórum skaða.

269. Lítil byrði er longvegis tung.

270. Mangur er bæði htil og knáur.

27L Lítil maður hevir ofta stórt hjarta.

272. Lygnaranum krevur at hava gott minni.

273. Livist, so spyrst.

274. Teir mega lond byggja, ið Hva vilja (eha : teir Hva, ið

lond byggja).

275. Best er at geva uppat, meðan leikurin er harðastur.

276. Ofta er Ijótur dreymur fyri Htlum.

277. Tað er ringt, ið ikki Hvir meira enn ísland Hvir Før-

oyjum.

278. Lívinum er at bjarga — tað er eittans.

279. Ljótastu ormarnir eru tvistastir í vatninum.

280. Lær teg ikki at Ijúgva, tað stendur tær ikki væl, lær

teg heldur at stjala, tað færtú nakað av.

28L Skjótur er hann at lokka, sum sjálvur eftir vil hoppa.

282. Lórið fylgir fóðri.

283. Mangur lovar runt, men heldur tunt

284. Hann má lúta, ið minni már.
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285. Lágt má hann lúta, ið høsnareyvina skal kyssa.

286. Hann, sum einki kann at loyna, eigir einki at vita.

287. Eingin toyggir seg longur enn armarnir rokka.

288. Tað er h'til løn, sum ikki er verd eina bøn.

289. Lundi verpur eitt.

1290. Fáur lýgur meira enn helvtina.

2dl. Mangur er málvinur, ikki er allvinur.

292. Eingin sær mannin longur enn til tannana.

293. Tað er mangur leikur í longum talvi.

294. Hann sum hevir mangt í sinni, honum fellur mangt úr

minni.

295. Leingi stendur mannsevni til bata.

296. Tað er ikki altíð matbruður stendur opin.

297. Eingin hevir so mangan óvin, at hann hevir ikki ein-

hvonn málvin.

298. Alt mannaróp gongur ikki h'ka hátt.

299. Sýn mær mannin, og ikki matkeraldið.

300. Alt bøtist aftur uttan mannskaði.

30L Tað er mætari fuglur veiddur enn kráka.

302. Menniskjan ætlar, men harrin ræður.

303. Tá ið músin er mett, er mjohð beiskt.

304. Hann, sum ikki sýpur seg mettan^ sleikir seg ikki

mettan.

305. Gott er mettum at bjóða.

306. Hin metti veit ei, hvat svangur h'ður.

307. Mangt verður menniskjuni til meina.

308. Fáir halda seg minni menn enn teir eru.

309. Tað minkar, ið ofta av verður tikið.

310. Mikið má um mikla menn.

31LEingin minnist, so farið er.

312. Ilt er móti mórgum at bróta.

313. Fjálgur er móðurandin.

314. Tunn eru móður oyru.

315. Fátt er sum faðir, einki sum móðir.

316. Gott er at Hggja undir móður bøgi.

317. Bundin er barnamóðir.
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318. Hann, sum mongum vil bjóða, mikið má hann sjóða.

319. Eingin veit á morni at siga, hvar hann á kvoldi gistir.

320. Allir vilja njóta móður sína, men eingin orkar at gera

hana til gravar.

321. Hann, ið morgunin burt svevur, hann mangt gott burt

dvølir.

322. Tá ið armur kroppnast, tá muður opnast.

323. Sjaldan batnar moy, ið heiman fer.

324. Meðalmátað pylsa er best.

325. Ofta mælir muður, og fylgir ikki eftir hugur.

326. Muður er matvísur.

327. Mítt og títt er óbýtt.

328. Mangur fer upp á tjólegg og dettur niður á langlegg.

329. Mangt fer um tann fátæka.

330. Góðar eru fátækra náðir.

331. Ilt er at læna naknum manni klæði og óðum manni svorð.

332. Skeggið situr so nær hokuni og oxlin so nær hovdinum.

333. Nærri er stúkan enn troyggjan.

334. Næstir grannar eru ofta verstir.

335. Nakað vinnist av beini, men einki av steini.

336. Náttin er manns óvinur.

337. Mangur iovar í neyð, tað hann heldur ei til sín deyð'.

338. Neyð er ikki nógv breyð.

339. Mangt er í neyðini nýtt, sum ikki er í armóðini gitið.

340. Hann, sum hjáipir í neyð, hjálpir tvær ferðir.

341.Neyðin drívur vargin av skóginum.

342. Best er at njóta, meðan lotan er.

343. Neyð ger nasadjarvan.

344. Nógv vii meira hava.

345. Eingin ger at forða tí, ið nornur leggja á.

346. Nýggir kveistrar sópa best.

347. Heilt er nýtt sár.

348. Ikki eigir at smíða nogluna fyrr enn bátin.

349. Niðarlaga skal óboðin sita.

350. Ofta hoyrist sannleikurin av teim óða.
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351. Eingin kona er betri enn óð kona.

352. Hann, ið ofta rør út, fiskar umsíðir.

353. Skjótt er óføddum at bæsa.

354. Ofta kemur fjól yvir bóndans stól og bikkja í bónd-

ans sæti.

355. Ógoymsla ger so mangan tjóv.

356. Blindar eru ókunnigar gótur.

357. Hvor forsvarar síni ólíkindi.

358. Olukkan kemur sjaldan einsumoll.

359. Alt rullar omaneftir.

360. Ollum er ovboðið.

361. Ikki fiskast við ongum agni.

362. Mangur er á orði, ið ikki er á borði.

363. Furkan droymir um dravið og kelling um stavin.

364. Maður er ikki fjarskotnari frá góðum enn ravnur.

365. Mangur er ikki so ræddur sum illa klæddur.

366. Reiði upp angur vekur.

367. Ríkir bøndur oxar keypa, mangt má feitt um fátækan

leypa.

368. Ring lívd er verri enn eingin.

369. Royndur maður er góður at gista.

370. Ringur er sá maður, ið ikki er mentur at bera royvi síni.

371. Tá ið langtroini ikki rokka, verða tvortroini tikin.

372. Hvor ber, sum hann roynir.

373. Tað gongur ikki roykur av brandi uttan eldur hevir

verið í honum.

374. Hin ríki sh'tur skógvarnar á hol, men hin fátæki kagar

teir á hol.

375. So røkir maður vívið, sum hann røkir knívin.

376. Sæl er sálin, ið rein er.

377. Tað svíður ikki at teim sakleysa.

378. Oftast er satt tað fornir hava mælt.

379. Sannleikur hevir ofta fingið brotna pannu.
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380. Sannleikur er so fagurligur hvarið hann kemur fram,

lygnin er so hóvuðleys bæði fyri kvinnu og mann.

381. Salt bøtir alt uttan mjoð og malt.

382. Betri er seint enn ongatíð.

383. Hann ið seint tennist, hann seint mennist.

384. Sein kúgv fær skitið gras.

385. Seint koma sælir, og so koma trælar.

386. Sendiboð er frítt at fara.

387. Seyða ull er Føroyja gull.

388. Sær er siður á landi.

389. Sjaldan er síðari betri.

390. Tað er ikki sárt, ið sjálvur ger sær.

391. Søtur er sjálvgivin biti.

392. Hvor er sínum knúti kunnugastur.

393. Hvor ber sína sogu fram sum besta.

394. Sjúkur er, ið yvir sjúkum situr.

395. Ofta er á syndini sitið og ikki tað sannasta gitið.

396. Ringur er fuglur, í sítt reiður drítur.

397. Ongum tykir sítt ovmikið.

398. Hundur er ikki vreiður við sítt bein.

399. Hvar maður er ikki sjálvur, er hann ikki meira enn hálvur.

400. Tá ið hvor tekur sítt, fær fjandin einki.

401 . Hvor man vera sær sjálvum uæstur, hvussu oðrum

gongur.

402. Tað gongur sjón fyri sogn.

403. Fáir ætla oðrum betri enn sær sjálvum.

404. Alt skarn vaskast av uttan syndin.

405. Hvor skilst við annan, eingin skilst við sjálvan seg.

406. Ger skálkinum gott, hann lønar tær aftur við háð og

spott.

407. Kasta ikki tað skitna vatnið burtur, fyrr enn tú kant

fáa tað reina aftur.

408. Lítið batar at breiða reint lak á skitna song.

409. Skjótt er skitið verk.

410. Hugsa ilt og fremja tað, sh'kt er skálka siður.

411.Skaði ger mannin vísan, men ikki ríkan.

412. Skjótast er upp at standa, tá ið einki er í at fara.
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413. Mangur sigir frá Ólavi kongi, og hevir ikki sæð hann.

414. Tað hjálpa eingi fogur orð við slættuboku.

415. Smáir fuglar verpa smá egg.

416. Betri eru smáir íiskar enn tómir diskar.

417. Meira er um skjól enn um skart.

418. Mangt má smæin lissa.

419. Sjálvboðin tænasta er ofta afturrikin.

420. Líður, meðan skríður.

421.Leingi man skriði halda.

422. Tað ið skjótt gerst, tað skjótt forferst.

423. »So, so« er sjaldan væl.

424. Vont er at sova hjá sprundi.

425. Sárt bítur soltin lús.

426. Tá ið sonurin giftist, missir móðirin hann, men tá ið

dóttirin giftist, fær móðirin ein son.

427. Eingin er fuUspottaður, fyrr enn hann spottar seg sjálvur.

428. Spottarin kemur í spottarans hús og brennir so spott-

aran inni.

429. Stelkur titar títt um tún.

430. Tekur hvor ið sterkastur er.

431. Stevning fellir ongan mann.

432. Ikki er gott at stjala, hvar tjóvur er húsbóndi.

433. Hvor ið vil stjala, væl má duga burtur at fjala.

434. Tá ið mold stjelur mold, lær fjandin.

435. Stórt kall hevir stórt fall.

436. Tað er stokkuttur varmi av tí, gentan mígur í sokkarnar.

437. Eingin verður hongdur, tíat hann stjelur, uttan tíat hann

dugir ikki at stjala.

438. Tvær ferðir fegin verður hann, á steini hvílist.

439. Sterkir skulu armar fyri kong at halda.

440. Strangir harrar skulu stokkut valda.

441. Stórir íiskar eta smáar.

442. Ilt er svart skinn hvítt at tváa.

443. Ikki er alt eftir stødd.

444. Ofta eigir svort ær hvítt lamb.

445. Svart er har sum súlan situr.

446. Svartur verður hann, við bik fæst.
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447. Svort iól gera hvítar páskir, ella: jólasummar verður

páskavetur.

448. Eingin ger at mála fjandan svartari enn hann er.

449. Eingin veit av søtum at siga, fyrr enn á beiskum bítur.

450. Mikil er hvon dags sókn.

451. Alt sodnar í sveins maga.

452. 1 skarni skal sveinsbarn alast.

453. Hann vinnur, ið treiskur er.

454. Takkaleys gerning er tung.

455. Eingin fer so við trænum, at tað flýtur ikki.

456. Ikki tekst hár av teim skalluta.

457. Tíkin er ramast í tonnunum.

458. Eingin er verri tjóvur enn hann, ið stjelur frá sær sjálvum,

459. Tíat kjotið er gott, er mangur tjóvur.

460. Alt kemur aftur uttan tað, ið fer í tjóvshond.

461. Tjóvur hugsar um at fjala, áðrenn hann fer at stjala.

462. Tungur er tigandi róður.

463. Tiga skal miUum tveggja vina.

464. Skarvur er tí tunguleysur, at hann kundi ikki at tiga.

465. Ilt er at vera tykkin og fátækur.

466. Tíðliga skal krøkja tað ið góður krókur skal verða.

467. Tín æra áleikar: skommina hevir hann, ið sker, og ikkr

hann, ið ber.

468. Gott er at hava tógva sveina, tá ið annar er úti, er

annar heima.

469. Tolin trívst.

470. Tráður lívir trevli.

471. Træ tognar, sogdu Svínoyingar.

472. Trúgvur og ótrúgvur farast.

473. Trúgv ikki fjandanum, tá hann drekkur vatn.

474. Sjaldan er trællur í treytum góður.

475. Ikki batar at trossa góða móður (góðan mógv) út, har

hon (hann) er ikki inni.

476. Far um trúgvan og ótrúgvan.

477. Tunnt er tað blóðið, ið ikki er tjúkkari enn vatn.

478. Trollaborn gráta eftir hvonnum á jólum.
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479. Turvin býður mangt.

480. Tvær eru hendur við axlar fastar.

481. Hundar tveir um eitt bein semjast sjaldan væl.

482. Eingin kann tveimum harrum at tæna.

483. Steinur brestur fyri manna tungu.

484. Togn kemur ikki á ting.

485. Lítið er ungmanns gaman.

486. Hvat ungur nemur, gamalur fremur.

487. Ofta hava ungum hvólpi vaxið hvassar tenn í munni.

488. Ungur doyr skjótt, gamalur livir leingi.

489. Einki býðst betri enn ungur at doyggja.

490. Meðan eg var ungur sum tú, mundi eg óræddur renna,

nú tekur elli at boyggja meg, tað má eg bekenna.

491. Ungdómur og vísdómur fylgjast ikki.

492. Alt er betri enn ull at tæga.

493. Eyðkendur er úlvur í roði(?).

494. Alt er tøkt í útiferð.

495. Út kemur innispunnið tógv.

496. Tað svíður at hjartanum, ið undir hjartanum hevir ligið.

497. Hann, ið úti er stongdur, er inni gloymdur.

498. Tað er vandi í hvorjari vælferð.

499. Betri er vátt enn brent.

500. Mangur hevir valið, og tekur skalið.

501. Vatn kemur aftur, hvar vatn hevir verið.

502. Vágin vinnur og vágin missir.

503. Reiddur er vargur til víggjar.

504. Væl er fiskað, tó ikki er laðið.

505. Væntandi manni tykist longst at bíða ella: liva.

506. Ofta kemur á vomb, og ikki varir.

507. Teir mega gjalda, sum ikki valda.

508. Livandi maður er góður at vænta.

509. Tað er eisini eitil í válgara.

510. Versti brandur liggur longst á eldi

511. Tá vesælamaður fær vald, kann hann sær ikki afturhald-

512. Gott er at verja borg, tá ið eingin søkir.
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513. Tað ið eygað ikki sær og oyrað ikki hoyrir, verkir ikki

hjartað.

514. Vetrarnáttin hevir so mong sinnini.

515. Hvor ger sær verri, enn menniskjan ger sær sjálvari?

516. Hvor fer víðari enn menniskjan og peningurin.?

517. Vænur vartú, iUa fórtú.

518. Vindur kemur eftir vatngarð.

519. Vinir og vinir valdast.

520. Bestir eru vinir, ið sjaldan íinnast.

521. Eingin kann fylgja vininum longur enn á gravarbakkan.

522. Vinur er sá, ið vomm sær.

523. Tað verkar forakt at finna ofta vinir sínar.

524. Sit vininum nær, men sit ikki av hans lær.

525. Tá ið maður ger, sum hann vil, ger hann, sum hann

er til.

526. Dælt er manni vitandi orð.

527. Eingin eigir at leggja vitsku sína í óvitsku annans.

528. Viligum hesti skal maður makliga ríða.

529. Orðið talað, vinurin skemdur.

530. Tá ið mín tunna rann, kendi meg mangur mann,

men tá ið tunnan tók at halla, tá tóku vinirnir at falla.

531. Tað er vomm í hvorjum góðgripi.

532. Hann, ið árla rísur, verður um mangt vísur.

533. Hvor skal sína ævi útinna.

534. Sjaldan bregður maður úr ætt.

535. Tað er vanlukkudýr í hvorjari ætt.

536. Mongum brestur ætlan.

537. Mangur fær, hvat oðrum er ætlað, eingin fær, hvat oðrum

er lagað.

538. Tá ið olið fer inn, fer vitið út.

539. 01 er annar maður.
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Gátur.

Eg veit ein fugl fjaðraleysan, hann settist á ein garb

hagaleysan ; kom ein jomfrú gangandi, tók hon hann hond-

leys, steikti hann eldleys og át hann munnleys. (Sólin, sum

bræðir kavan á fonnini.)

Liggur í mýri og ikki rotnar, fer fyri bjorg og ikki

brotnar. (Sólin.)

Reytt fer undir Ritufelli, hvítt kemur aftur. (Sólin, i5

bjargar, og mánin, ið kemur aftur.)

Liggur í brekku, bítur bein, leggur mergin eftir. (Sólin,

ið bræðir kavan og glerið, men vatnið liggur eftir.)

Streingir standa á hogum fjalli, stunda út á hav; krónan

er av reyðargulli, git mær, hvat tað var. (Sólin og sólar-

Ijómurnar.)

Eg veit eitt træ hægst á fjalli við trettan greinum, fýra

reiður á hvorjari grein, sex fuglar í hvorjum reiðri, hin sjeyndi

ber gyltar fjaðrar. (Árið við mánum, vikum og dogum.)

Feitt um veturin, soltið um summarið. (Veikur í koluni.)

Tað soltnasta á landi drekkur tað feitasta á sjónum.

(Rakið í koluni sýgur í seg lýsið.)

Innan loðið, uttan snoðið, blankt í enda. (Kertuljós.)

Eg veit eitt hús fult av hvítgásum, ein skopar reyð.

(Muðurin, tenninar og tungan.)

Fjolin liggur í vatni og fúnar ikki. (Tungan.)

Eg veit eina, og væl hon býr, dagar og nætur hon sær

snýr, snýr hon sær í sínum bondum, stjelur út av oðrum

londum, hon er sær so h'til og sæl, hon er betri enn gull

og fæ. (Tungan.)

Størri enn lús, minni enn mús, dýrari enn alt kongins

hús. (Eygnasteinurin.)

Hvat er hægsti summarvóxtur.? (Vilini í lambinum.)

Eitt hús fult innan av mati, og ongar dyr á. (Egg.)

Bolli fór av skarði, allar gjarðir sprungu av, hann var

hvorki fyri eystan ella fyri vestan, ið Bolla afturbøta kundi.

(Egg.)
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Fer eftir grunni við gapandi munni, veitir ollum mat
uttan sær sjálvum. (Ongul.)

Hoppar og skroppar, ber mannabein í maga. (Bátur,

skip.)

Eg møtti hundi millum fjarða, var ennisbrattur, trýn-

svartur, rivjalangur, búksvangur. (Bátur.)

Eg veit eina gráa gás, hvít fjoður í hennar hálsi, lot er

hon í logni, fødd við ongum korni. (Seglskip.)

Loypur skjótari eftir rygginum enn hundur kann renna.

(Bátur, skip.)

Klórar og bítist um dagin sum troU, hálsfevnist um nátt-

ina. (Karðar.)

Fult av kjoti og blóði um dagin, gapar sum troU um
náttina. (Skógvar.)

Fult, tá ið hvolvir, tómt, tá ið stendur. (Hattur.)

Hoggur allan dagin, og sæst ikki spónur eftir. (Eygna-

lok.)

Rennur allan dagin, og ikki sæst spor eftir. (Snælda.)

Aftan sum tappur, framman sum knappur, mitt um miðju

sum mjólsekkur. (Snælda við tógvi.)

Maður niður í bergið seig, snarliga tað eftir honum leið,

snaraði hann sær runt sum kvórn, hvorki hevði hann lær

ella mjódn, hvorki hevði hann lær ella drunn, krøkti hann tað

í sín munn. (Snælda við rennili, nokka og tógvi.)

Fer ígjognum veggjarhol og dregur garnarnar eftir sær.

(Nál og tráður.)

Eg veit eitt djór, tað fer millum haga, tað ber sína

klyv uttan maga, skjótt tað er, títt tað fer, git nú so, ið

hvat tað er. (Snældan við tógvinum á hjólrokkinum.)

Krókuti faðir, kúputa móðir, trý born á báli brenna.

(Hoddan, potturin og føturnir.)

Skjýtur frá sær allan dagin, og breiðir á seg um náttina.

(Eldur, logandi um dagin, hirdur um náttina.)

Reytt leikar undir rassinum svarta. (Pottur yvir eldi.)

Inn fer hann treyður, út kemur reyður, klinkar í skalla-

beinið, ikki er hann deyður. (Jarnnagli, ið verður smíðaður.)

Krøkt liggur á konulæri. (Lykil.)

29*
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Tvey møtast um heyg, hvassliga bítast tey. (Saxur.)

Deytt ber livandi vítni. (Bismari).

Hin deyði gróv tann livanda upp. (Klovin tók eldin úr

óskuni.)

Rúmast í ovni, fær ikki ligið í stovu. (Eldur.)

Sonurin stóð í durunum, tá ið faðirin var føddur. (Royk-

urin í Ijóaranum, áðurenn eldurin logar í grúgvuni.)

Stendur inni, vaskar sær úti. (Skíggjastongin í Ijóar-

anum.)

Fýra systrar standa á einum heygi, allar hyggja ígjogn-

um eitt eyga. (Stavarnir í Ijóarakarminum.)

Dartar út, dartar inn, dartar aftur í rassin sín. (Hurð.)

Runt sum ostur, góður kostur, hvítt sum fat, git, hvat

ið var. (Rót.)

Titilin harði sprakk av skarði; teir sogdu frá, ið ikki

vóru hjá. (Skalvur, ið leyp av bergi niður á eina bygd og

drap fólkini; aðrir, sum ikki vóru har tá, sogdu síðani frá.)

Tveir ganga á fjalli, báðir h'ka snjallir, annar rennur,

annar gongur, báðir eru á rættini ísenn. (Maður við fjall-

stavi.)

Inn kemur tveybein, setist á trýbein, inn kemur fýra-

bein, bítur tveybein, tveybein tekur trýbein og slær fýra-

bein deytt. (Maður settist á krakk, hundur beit mannin;

maðurin tók krakkin og drap hundin.)

Systir sendi systur síni yvir hav eitt botnleyst kar ; hon

bryggjaði í tí, hon bakaði í tí og føddi sjey synir í tí. (Serk-

ur ella ringur.)

Liggur í bosi, villini kosi, loðið sum lamb og eingin ull

á. (Gásarungi.)

Framman sum spegil, aftan sum dregil, um miðjuna

sum stappað mjolhít. (Kviðin ketta.)

Fýra brøður standa á einari túgvu og skjóta hvítar píl-

ar frá sær. (Júgurið á kúnni, ið verður mjólkað.)

Rassur upp, rassur niður, tíggju draga fýra. (Genta, ið

situr undir kúgv at mjólka.)

Eg síggi leikaran, men leikarin sær ikki meg. (Ryssa

og fyl.)
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Fýra hanga, fýra ganga, tvey vísa vegin, eitt dartar

aftast. (Kúgv.)

Eg veit eina dunnu, verpur í hellis munna; fáur, ið hana

gitur, uttan hennar er vitur. (Dunna, ið varp fretnst í ein-

um sodnkeri.)

Stendur á steini við einum beini, ger seg heitan við tí

feita. (Ovnur).

Gapar upp og aftur, ofta heitt, men aldri sveitt. (Klovin.)

Upp fyri bakka, niður fyri bakka, tríggjar tenn í nakka.

(Kvísl.)

Hin deyði ber tann livanda av skóginum. (Kanibúrin í

hárinum.)

Tvey fyl físa í ein bakka. (Bjolgur í smiðju.)

Eg sá eina hartu, sum dartar, vítt um vegir renna, hart

um heysin spenna. (Ketta eftir mús.)

Liggur í á, fettir tá, meir enn hundrað hol eru á. (Sokkur.)

Oman við á, niðan við á, leikar rætt sum folin grá.

(Líggi.)

Sjey systrar í eini song; eingin ovast, eingin fremst.

(Sjeystjornurnar.)

Liggur á syllaroyra, glatt fyri gesti, skemtar at mær, git

hvat ið var. (Kveistur ella fótamørur.)

Stendur og ikki gongur, hevir hV og ongan anda. (Urt.)

Fær staðið í músareiðri, men ikki Ugið á oxabási. (Fjall-

stavur. stangarskaft, o. a. 1.)

Ólavur átti sjey svín, Drepur eitt, so eru átta. (Drepur

var navnið á einum manni.)

Faðir skar soni sínum Fornar vottir úr nýggjum vad-

mali. (Sonurin hæt Fornar.)

Gult fer undir rútarfelli, hvítt kemur aftur. (Korn á

kvorn.)

Etur við eyganum, spýr við liðini. (Kvorn).

Stuttur stakkur dansar, kvarnkallur kvað, eftir kom hin

langa slóð; git mær tað. (Mylnuspælið, kvornin og áin.)



Um føroyskt mál. Ein eftirskrift.

Vit hava roynt í hesi bók at geva eitt h'tið uppdrag av

tí tungumáU, ið føroyskir menn hava talað frá víkingadog-

unum til henda dag og av skaldskapi og bókmentum í hes-

um máli.

I túsundtals árum talaðu fólkini í Norðurlondunum alla-

staðni eitt og hitt sama tungumál. ÓgviHga spakuliga og
hóvliga tók máUð seg fram; tað er nær um tað sama um
ár 700 sum um ár 400. Men frá miðjum áttunda árhundraði

verður tað oðruvísi. MáUð tekur seg nú skjótari fram í

hundrað ár enn áður í fýra hundrað. Fyrst og íremst verð-

ur tað norrønt (»donsk tunga«), skiluUga óUkt týskum og
gotiskum, og síðan tekur tað seg, tá ið víkingatíðin tekur

at haUa, fram tU trý ymis tungumál, svenskt, danskt og

norskt, sum seinni íslendskt og føroyskt verða serskUdar

gpeinir á.

Tað mál sum Prymskviða og hini eddukvæðini eru yrkt

í, er tað tungumál, sum íslendingar og vit og Norðmenn
aUir talaðu í 10. og 11. árhundraði, á dogum Tróndar og

Sigmundar^). Soleiðis sum máUð er í teim íslendsku sogu-

brotunum í »Fyrstu Deild* í hesi bók hava íslendingar tal-

að tað um ár 1200 og seinni. Og Føroyingar og aðrir Norð-

menn talaðu tað tá so U'kt hesum, at vit kunna U'ka væl

nevna tað gamalt føroyskt mál sum gamalt íslendskt mál

eUa gamalt norskt mál. Men um ár 1300 hevir tungumáUð

hjá Føroyingum íingið sUk eginmerkir, at vit longu tá kunna

^) Tað elsta málminní í Føroyum eru tey tvey lesandi orðini á tí í

Kirkjubø funna rúnasteini, ið kann ætlast at vera frá c. 825: uftir hrua (=
oftir Hróa) tað er: eftir Róa (Rógva).
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tosa um eitt egið føroyskt mál. Vit døma her eftir

gomlum føroyskum logskipanum og skjalsbrovum (sum nok-

ur brot eru prentað av í hesi bók). Tað skrivaða málið

í hesum hevir ivaleyst verið í fornara lagið; úttalan av tí

føroyska málinum man hava brotið meira av frá úttolunum

av teim ymsu norsku málførunum, enn tað kemur fram í

skrift.

í seyðabrævinum^) (frá 1298) bera nokur orð einkenni-

liga føroyskt merki (t. d. »kyrra« (seyð), »samrett«, »fimt«

í merking »vís tíðarfreist, forboð við vísari tíðarfreist«, ei

júst: við íimm daga freist). I føroyskari avskrift av seyða-

brævinum frá stutt eftir 1300 eitur tað at !>girða« (= gera

garð); tað er føroyskt fyri »gerða«, sum er norskt og ís-

iendskt. At tað íslendska tvíljóðið e y í føroyskum logskip-

anum og skjalsbrovum frá c. 1300 og hareftir (sí brotini her

í bókini) eitur oy (so at t. d. Færeyjar, reynt, sakareyri,

heyra, Sandey eita Færoyjar, róynt, sakaroyri, hoyra, Sand-

oy) er harafturímóti ikki føroyskt eginmerki; tað er eisini

norskt orðsnið. Tað sæst, at longu væl fyri ár 1400 hevir

h frammanfyri l og r verið burturfallið úr úttoluni í Føroy-

um, tó at tað enn skrivaðist. Sum sonn føroysk eginmerki

í málinum um ár 1400 og ivaleyst nakað fyri ta tíð kunna

nevnast (sí brævið frá 1404): skilgitin og ligit fyri skil-

getin og legit, deyð fyri dauð (og tí somuleiðis leygar-

dagin, seyrum fyri laugardagin, saurum), sum vísir, at longu

tá er hitt gamla tvíljóðið au farið at vera ey. Onnur før-

oysk brov frá sama mundi vísa, at hv longu tá hevir verið

úttalað nakað sum kv, Um ár 1400 er {)rír blivið til {)ríir

(nú: tríggir), og oyj nærkast í úttóluni óyggj (oyggj); og

longu tá var h í »het« farið at detta burtur (í Suðuroy út-

talast tað enn á okkara dogum). Av einum pappírshand-

skrifti frá ár 1600 (avskrift av seyðabrævinum) sæst, at um
ár 1600 falla æ og a saman í úttoluni, so sum nú er statt

í føroyskum norðanfyri Suðuroyarfjorð, og at bókstavurin b

longu tá hevir verið burturfallin í úttoluni, tó at hann enn

*) Sí Jakob Jakobsen: Diplomatarium Faeroense I,
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skrivast, líkasum stavirnir {) og t blandast saman. Av brov-

iinum her í bókini frá 1412 og 1479 sæst, hvussu í 15. ár-

hundraði donsk orð treingja inn í skrivað føroyskt mál (of-

ureins, steð, stár fyri: á samt, stað, stendur).

Tó at føroyskt mál soleiðis frá c. 1300 er farið at bróta

av frá tí gamla málinum, er tað tó enn so Hkt hesum, at Før-

oyingar í langar tíðir ógviliga lætt lesa íslendskar skinn-

bøkur. At teir so hava gjort, man ikki væl nakar ivi kunna

vera um. Tá ið so nógv av okkara kvæðum kvoða um ís-

lendsk soguevni, minnir tað á ta sterka samkomuna við fs-

lendingar, sum vit eisini av oðrum vita um, og tá ið før-

oysk kvæði taka við soleiðis: »Ein er sogan úr íslandi

komin« ella »Frøði er komið frá fslandi, skrivað í bók so

breiða«, so sipa hesi orð til gamlar íslendskar sogubøkur

(skinnbøkur), og tey kunna ikki væl siga annað enn at kvæð-

ið er yrkt (í Føroyum) eftir íslendskum skinnbókum, ið kom-

nar eru til Føroya. Kvæðayrkingin man hava verið uppá sítt

besta í 15. árh. Somuleiðis hevir dr. Jakob Jakobsen peik-

að á, at tað í Føroyum finnast gamlar máliskur, ið sýnast

við vissu at vera slektaðar úr íslendskum sogum. Líkasum

V. U. Hammershaimb veit at siga frá sognum um skinn-

bøkur, komnar úr Islandi. Um tað so er hitt gamla Sig-

mundarkvæði, sum ivaleyst er yrkt í Føroyum, so ber tað

merki av, at yrkjarin umframt tær føroysku keldurnar hevir

haft íslendskar sogubøkur fyri sær (t. d. at tað nevnir Tamb-
ar prest ella Tannebrand (d: Thangbrand), sum sendist til

fsland og sum frá er sagt í soguni um Ólav Tryggvason á
sama staði, sum Sigmunds ferð til Føroya umtalast. Eisini

ta íslendsku , »rímuyrkingina«, sum kom fram í 14. árh,

og blómaði í hesum og næsta árh., kendu Føroyingar og

helst úr skrift; vit eiga enn eina føroyska ella íslendsk-før-

oyska »rímu« í Koraldskvæðinum við tí versalagi, ið eyð-

kennir nøgdina av teim yngru íslendsku »rímunum«. Entí

í 16. árh., eftir trúarskiftið, munu Føroyingar hava verið væl

kendir við íslendskar bókmentir (jvf. Ljómurnar av Jón Ara-

son, fslands síðsta katólska biskupi). Og einki er í seg sjalvt

rímiligari, enn at tær íslendsku sogurnar og aðrar bókmentir
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í miðóldini, so leingi íslendskt og føroyskt mál vóru so lík^

vóru fyri ein stóran part ein felagsogn hjá íslendingum og
Føroyingum.

Men hava Føroyingar einki sjálvir skrivað í miðoldini?

Vit eiga ein ríkan skaldskap frá miðoldini í okkara munnliga

goymdu kvæðum. Men brúktu teir gomlu Føroyingarnir

ikki mál sítt í skrift.?

At teir lósu tær íslendsku sogubøkurnar í skinni, hava

vit sætt. At Føroyingar sjálvir hava skrivað sogur, vita vit

einki um ; tó er tað ikki óhugsandi. At teir í miðoldini (og^

seinni enn so) dugdu at siga sogur eins væl og íslending-

ar og logdu dent á tað sum teir, kunna vit hava nakra

vissu fyri, tá ið vit t. d. síggja, hvussu væl bygdar og fast-

stoyptar við skarpari sermerking av monnum og mannalyndi

nógvar av okkara munnliga goymdu sogum frá 14., 15. og
16, árh. enn eru, so at tær ofta bregða til tær skrivaðu ís-

lendsku sogurnar, sum sagnirnar um Regin í Toftum, Jenis

í Laðangarði, Giljabóndan og Snopprikk, Kálv Htla, Orm
bónda á Skála, Fiokksmenninar, Eiriksboða (yvirhovur eru

okkara eldri sagnir betri sagdar enn tær yngri, ið javnan

eru leysari í bygningi). Tað eru heldur ikki óll landslogini

í Islandi, ið áttu soguskrivarar. »Tróndarbók« (Føroyinga-

soga) er skrivað í Islandi; men tilburðirnir í henni eru sjálv-

sagt sagdir í Føroyum. Yvirhovuð er tað so lítið, ið goymt
er til okkara dagar av skriftligum úr Føroyum frá miðoldini

— av tí syndri, ið goymt er, er einki goymt í Føroy-
um — at tað ikki av tí kann ætlast nakað um, hvat teir

gomlu Føroyingarnir hava skrivað. Alt er forfarið, utan

tað h'tla sum av hendingi er goymt utanlands. Antin vit

so finna orsokina í fólksins armóð og fátækdómi ella í tí^

at allir Føroyingar búðu við sjóvarstrendurnar, javnan út-

settir fyri álopum av ófriðaskipum, ella í tí at fólkið, tá ið

tað andliga (málsliga) losnaði frá Islandi og fekk danskt skrift-

mál, misti ansin fyri tí, sum skrivað var í teirra egna máli

— ella í óllum hesum tilsamans. Til dømis kunna vit taka,

at ikki so frætt sum eitt einasta skjalsbræv er goymt í Før-

oyum frá miðaldardogunum. Av føroyskum (í Føroyum



456

skrivaðum) brovum frá miðoldini kenni eg ikki fleiri enn

11 í tali, oU frá 15. árh. (trý eru prentað í hesa bók). Av
teimum íinnast tey fimm á einum skinni og tey trý á einum

oðrum skinni, sum bæði goymast í Keypmannahavn, tvey

íinnast í eini skinnbók í Stockholm, og tað eina, sum í

restar, finnst í avskrift í brævabók hjá MunkahVskleystri-

num í Bergen o : oU í bert fýra skriftum, av reinum hendingi

goymdum í útlondum. Frá tíðini 1500—1536 kenni eg yvir

40 brov beinan vegin viðrørandi Føroyar og føroysk viður-

skifti, og av teimum er ikki meir enn 1 skrivað í Føroyum,

og tað er goymt í Keypmannahavn (málið er í tí meiri

danskt enn føroyskt).^)

Til 1273 hovdu Føroyingar teirra egnu føroysku log-

bók (tað árið kom hin norska Gulatingslógin at galda í Før-

oyum). Hetta er áhugavert, tó at nú einki er eftir av hesi

bók og vit ikki vita, hvussu tíðliga tær gomlu føroysku lógirnar

skrivaðust í bók; hjá Islendingum vóru lógirnar eitt tað

fyrsta, ið festist í bøkur. Til er enn eitt tillop til eina før-

oyska bispakrýniku á látínskum máli, skrivað í

Kirkjubø nakað eftir 1400 (goymd okkum í avskrift í látínsk-

ari brævabók, sum týskarin Kalteisin, erkibiskupur í Tránd-

heimi 1452—58, hevir átt). Tvær skinnbøkur eru til, sum
Føroyingar hava skrivað (avskrivað) ella átt; innihald teirra

er ymsar norskar lógir og føroyskar (seyðabrævið). Onnur,

sum goymist í Lund í Svoríki og er av allarprýðiligastu

skinnbókum, man vera komin úr Føroyum longu um ár 1400;

hin goymist í Stockholm í Svóríki og hana hevir logmann-

stólurin í Føroyum átt til 1599. Ár 1600 hevir Føroyingur,

»G. M. paa Ferrøø«, skrivað tí kenda føroyska skiparanum

í Bergen, Nils Helgason, eina avskrift av seyðabrævinum í

tí føroyska málinum (handskriftið í Keypmannahavn). Men
í 17. og 18 árhundraði man kunnugleikin í at lesa og skriva

sítt egna mál hava verið sum burturdeyður hjá Føroyingum.

Tó er athugavert, at eftir trúverðugari sogn í Sandoynni sýn-

*) Tað sum higartil er funnið av yngri skjalsbrovum í Føroyum, sum

eg veit um at siga (tey elstu frá c. 1640), eru oll á donskum máli.
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ist enn eftir 1800 at hava verið eitt blað eftir av gamlari

skinnbók á Bø í Húsavík, og á tí blaðinum segðist alt Sjúrðar-

kvæði at standa; er hetta síðsta áh'tandi, er tað merkiHgt og

vísir, at Foroyingar eisini skrifthga (á skinni) hava goymt

teirra kvæði.

Islendingar hildu fram við at nýta teirra egna mál sum

skriftmál alla ta trongu tíðina eftir trúarskiftið h'ka til tann

nýggja tíðin breyt ígjognum. Niður ígjognum alla ta luther-

isku tíðina eigir ísland nógvar sálmayrkjarar, størstur av

teimum var Hallgrímur Pjetursson. I 18. árh. koma fram

týðingar úr ymsum viðgitnum útlendskum yrkjarum (t. d. týðir

presturin Jón Thorlaksson Milton). Av prosa er fyrst at

nevna Guðbrand Thorlakssons íslendska bíblia frá 1584 í ein-

um góðum íslendskum máU, eitt ótal av lestrum og gudiHg-

um bókum, nógv av tí týtt úr útlendskum, nogd av sogu-

Hgum, kultursoguHgum og oðrum skríftum, ikki at forgloyma

stór lærd bókaverk, helst soguHg, í látínskum máH. Men
so við 19. árhundraði brýtur tað ígjognum, ein fuUtónandi

»lyrik«, borin av sterkari nationalari kenslu og heitum fostur-

landskærleika og djúpari virðing fyri tí gamla máHnum (Bjarni

Thorarensen og Jónas HaHgrímsson). Á okkara dogum eiga

Islendingar i einum ríkum, HðuHgum og reinum máH verðug-

ar nútíðar bókmentir, sum við heiður nevnast um lond, so

at siga á oUum andans umhvorvum.

Oðruvísi gekk tað Føroyingum. At teir tóku danskt

skriftmál, kom so at siga av sær sjálvum. Tá ið Noreg tók

danskt skriftmál, fylgdu Føroyingar bert teimum eftir. Vit,

ikki armari enn Islendingar men færri í taH, hovdu ikki teirra

ríka bókaskatt at hvíia á og Hva av, nú vit málsHga og í aðr-

ar mátar losnaðu frá teimum. Teir gomlu katólsku sálm-

arnir (sum Mariu vísa, Sankti Niklas, Rudisar vísa) fingu

ongar lutheriskar eftirkomarar í Føroyum, og vit fingu onga

føroyska bíbHu. — Við Noreg var sambandið leingi fast.

Enn eftir 1600 búðu t. d. nógvir Føroyingar í Bergen.

Hvussu leingi vit andHga kendu okkum heima í Noreg,

vísir kanska tað, at Føroyingar so inniHga ognaðu sær yrk-

ingar hansara Peter Dass, ið ikki komu út á prent fyrr enn
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eftir 1708, at teir enn íinnast, ið duga teir uttanat. Av
donskum andsverkum er tað eina Kingos sálmar, sum Før-

oyingar líka hjartaliga hava ognað sær. Men so við og við

varð sambandið við Danmork tað næstan einiráðandi.

Tað sum enn finnst av skriftligum boðberarum um and-

ligt arbeiði í Føroyum í hesi tíðini, er tí alt á donskum máli,

Vit skulu bert nevna nakrar menn: Vágapresturin Hálvdan
Gulaksson (f 1614) hevir yrkt sálmar; til er ein h'til frá-

greiðing frá 1629 um sjórøvararnar av Sandoyarprestinum

Jens Jensen Skive; av Peder Clementsen Follerup
(eisini prestur á Sandi) íinnst eitt handskrift frá 1697 »Sandø

Præstegælds Beskaffenhed og series pastorum« ; frá 17. árh.

finnast enn víðari trý »Færøernes Beskrivelse«, eitt av Norð-

streymoyarpresti Peter Jacobsen Spjellerup (óprentað),

annað av prestasoninum Thomas Tarnovius úr Suðuroy^

hitt triðja og nógv tað týdningarmesta av Havnarprestinum

Lucas Debes; bókin av Lukasi, sum kom út á prent í

1673, er eitt hovuðverk og av bestu bókum í Norðurlond-

um frá teirri tíðini og tí útsett á ymis fremmand tungumál;

frá 18. árh. skal nevnast presturin á Nesi, Christen Jen-
sen Djurhuus, sum eitt handskrift er til av um prestarnar

og rektorarnar í Føroyum; presturin á Sandi MikkelAnder-
son Arrhoeboe (f 1757), kanska tann besti lutheriski

presturin, Føroyar hava átt, hevir skrivað nakrar fostupræ-

dikur; prestarnir Johan Henrich Weyhe og Samuel
Christoffer Svabo góvu út á prent guðsorðabøkur. Og
onkur annar kundi verið nevndur.

Men undir óllum hesum helt fólkið sjálvt fast við sítt

egna mál. I tí sogdu Føroyingar sogurnar um sínar merkis-

menn, í tí segði mamman barni sínum ævintýrini um risar

og troll, í tí lærdi hin gamli tann unga lívsvísdómin hjá

fedrunum, sum hann var niðurlagdur í gomlum orðtokum, í

tí blivu kvæðini borin fram tey dimmu vetrarkvoldini ; og

nýyrking av kvæðum og táttum doyði ongantíð út. Tað
danska málið var mest sunnudagsskrúðir, arbeiðsklæðini vóru

føroysk.

Tann fyrsti, ið vísir nývaknandi ans fyri móðurmálinum.
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er Jens Christian Svabo, sonur áðurnevnda Vágaprests.

Umframt einar tvær, nú týdningleysar, bøkur á donskum

um ymis føroysk viðurskifti, sum hann fekk givið út, eiga

vit frá hansara hond eina greiniliga, holla og umhyggjusama

frágreiðing frá eini rannsóknarferð, hann eftir kongaligum

boðum gjordi til Føroya 1781—82 (óprentað); sama ár upp-

skrivaði hann 52 long føroysk kvæði, sum komu á tað

kongaliga bókasavnið í Keypmannahavn; alla ævi sína ar-

beiddi hann (eina tíð saman við Føroyinginum Nikolaj

Mohr^) uppá ta fyrstu orðabók yvir Føroya mál (eisini

óprentað).

Hin navnframi málmaðurin Rasmus Rask lærdi av

Svabos kvæðum og orðabók tað føroyska málið at kenna;

í síni sVejledning til det islandske sprog« frá 1811

nevnir hann Svabos arbeiði við heiður og gevur, í einum

viðskoyti at bókini, frágreiðing frá tí føroyska málinum, tess

bygging og orðalag, Táið ein danskur urtafrøðingur Hans
Christan Lyngby í 1817 ferðaðist í Føroyum at granska

taraslog, var 'tað Svabo, sum tá búði í Havn, ið bendir

honum á tey føroysku kvæðini, so hann hevði niður aftur

við sær nakrar kvæðauppskriftir, sum forngranskarin Peter

Erasmus Múller bar eyga við. Miiller eggjaði Lyngby til

at lata prenta, tað hann hevði funnið, men fyrst fekk hann

prestarnar Johan Henrik Schrøter í Suðuroy og J. F.

Hentze á Sandi at taka og senda niður kvæðauppskriftir

til eykan og útfyllan av Lyngbys uppskriftum, og soleiðis

birtist í 1822 H. C. Lyngbys »Færøske Kvæder om
Sigurd Faafnesbane og hans Æt«.

Ansurin fyri Føroya máli og fornminnum var nu reiðu-

liga vaknaður bæði í Føroyum og í Danmork. Tann maður

á Sandi, sum Hentze hevði vent sær til um kvæðauppskriftir,

Jóhannes í Króki (Johannes Klemmentsen) tók sær nú

^) N. Mohr útgav 1786 eina góða bók: »F"orsøg til en islandsk

Naturhistorie«, har han eisini kemur at Føroya djórum og urtum. — Ár

1800 birtist »Beskrivelse over Færøerne'< av Norðstreymoyarpresti J o r-

gen Landt, ein umhyggjusom og álitandi bók.
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fyri á egin hond at savna saman kvæðir, og úrslitið úr

hansara arbeiði varð eitt stórt og viróisfullt handskrift, Sand-
oyjarbókin, við 93 kvæðum og vísum.^) Norður í Fugloy

samanskrivaði bóndin Hanus Hanusson eitt annað stórt,

umenn ikki so virðisfullt, handskrift við 96 kvæðum, Fugl-

oyjarbókin. Báðar hesar bøkur goymast í Keypmanna-

havn. Og brátt fylgdu aðrir bøndur eftir, so fleiri minni

kvæðasavn skapaðust. Napoleon Nolsø, »gamli doktari«^

samlaði 3 stór bind av kvæðum, sum skúlabókasavnið í

Havn hevir fingið í gávu. Til sín deyðadag helt J. H.

Schrøter fram við at uppskriva kvæði og vísur, og hann

fór fyrstur at uppskriva gamlar sagnir. 1823 fekk Schrø-

ter prentað eitt føroyskt Mattheus-evangelium. Eisini

amtmaðurin Ployen (yrkjarin av »Grindavísuni«) eigir at

nevnast sum uppskrivari av føroyskum fólkaminnum. Niðri

í Keypmannahavn var Carl Christian Rafn, h'við og

sálin í »Det nordiske 01dskriftselskab« til útgávu av gom-

lum norrønum skriftum, fullur av áhuga fyri Føroya mál og;

sogu; 1832 útgav hann Færeyinga saga, og henni læt

hann fylgja føroyska týðing, greidda úr hondum teirra J. H.

Schrøter og amtsskrivari Jens Davidson, eftir tilstuðlan

av Rasmus Rask. Jens Davidson, umboðsmaður í Føroyum
fyri »Det nordiske 01dskriftselskab«, var eisini samlari av

fólkaminnum.

Hann ið fullendaði Svabos arbeiði var Venceslaus
Ulricus Hammershaimb (1819—1910). í 1847—48 og

1853 ferðaðist hann um allar Føroyar fyri at uppskriva

kvæði, sagnir, orðtok, gátur, spol o. líkn. 1854 læt hann í

»Annaler for nordisk 01dkyndighed« prenta ta fyrstu full-

komnu føroysku mállæru (í donskum máli); bæði í

»Annaler f. n. 0.« og í »Antikvarisk Tidsskrift« iæt hann

fleiri ferðir prenta vísur, orðtok, sagnir, málsligar frágreiðing-

ar o. a. 1851 gav hann út >Sjúrðar kvæði* og 1855

»Færøske Kvæder«. Hammershaimb náddi aldri at taka

^) Jóhannes í Króki hevir lært at skriva málið av Svabo, tí hann nýtir

tað av honum uppfunnu stavseting.

I



461

avskriftir í reinskrift av tí stóra skatti av kvæðauppskriftum^

sum nú var saman komin frá Svabos dogum og til hansara.

Tað arbeiði varð tikið upp av tí navnframa danska vísu-

samlara og Føroya vini Svend Grundtvig, sum í Jorgen
Bloch hevði ein áh'tandi hjálparmann, og tað liggur nú

prýðiHga fuliendað í einum handskrifti á teirri kongaligu

bókagoymsluni í Keypmannahavn uppá 15 bind og 7300

blaðsíður: Føroyja Kvæði, Corpus Carminum Færo-
ensium. Hesir báðir menn, sum Føroyingar hava alnógv

at takka fyri, náddu eisini á grundarlagi av ollum fyriliggjandi

føroyskum bókmentum, prentaðum og óprentaðum, at saman-

skriva í handskrift eina føroyska orðabók (Lexikon

Færoense), sum Svabos orðabók eisini gekk inn í. Henda
bók goymist á sama staði sum Føroya Kvæði.

V. U. Hammershaimb, sum á sínum eldri dogum gav

út Føroyinga sogu (o: Tróndarbók) í føroyskum máli og

varðaverkið »Færøsk Anthologi* (1891) við orðasavni av

Jakob Jakobsen, er av rættum kallaður »Føroya skriftmáls

faðir«. Teir menn, sum fyri hann frá J. C. Svabo og niður

eftir hovdu skrivað føroyskt, hovdu flestallir hvor nýtt sína

stavseting, og lagt úttoluna í síni bygd til grundar. Hammers-
haimb valdi ta stavseting, sum nú hevir vunnið hevd í Før-

oyum og sum aftur knýtir tann slitnaða tráðin við miðaldar

føroyskt skriftmál. Frá Hammershaimb mugu nútíðar før-

oyskar bókmentir telja sín uppruna; hann kveikti tann huga,.

ið nu finnst til at reisa tað fallna mál aftur á føtur, hann lærdi

okkum at brúka tað og skapti virðing fyri tí í okkara eygum
og fremmanda manna.

Tó at Hammershaimb í 1899 kundi skriva: »Tann før-

oyska tungan, sum var bundin, tá ið nakað álvarsamt skuldi

sigast, er nú losnað og kann í móðurmálinum tala og skriva

um alt, hvat til hugs kemur og hjarta rørir«, mugu vit kort-

ini siga, at tað enn vantar nógv í. Á mongun andans um-

hvorvum er okkara mál enn ónýtandi. Tað krevir enn at

mýkjast undir mongum hondum, áðrenn tað er vorðið eitt

kulturmál. Tó hava vit fragd av at síggja, hvussu væl tað

kann brúkast t. d. í bíbilskum stíH (jvf. Hásong Salomons
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og Sálmarnar frá Gamla Testamenti her í bókini), í logmál-

um (jvf. »Skipan fyri Føroya Banka<), í vitskapligum stíli

(jvf. stykkini »Um føroysk fornbrov* og »Hvussu plantan

byggist«).

Oi<:kum nýtist at leggja væl í geyma Hammershaimbs
orð um »at halda málið reint, byggja tað upp av egnari

grund og verja tað móti nýbroytingum«. Tó at tað er ein

eyðsædd framgonga frá málinum t. d. í »Málstrev« her í

bókini (enn meira frá málinum í »Púkaljómum« !) til málið í

t. d. teim bestu yrkingum av sama manni ella av J. H. O.

Djurhuus, mugu vit tó finnast at, hvussu málskeivt hesin mað-
ur (sum aðrir) javnan yrkir, t. d. treystligt, mjúkligt fyri treyst-

liga, mjúkliga. Helst í yrkingum verður føroyskt javnan nýtt

skaðiliga formleyst. — Tað besta mær tykist at vera skrivað

í foroyskum prosamáli tey síðstu tjúgu árini er »Eftir jóia-

góða« av Símun av Skarði; her er einki orð ov mikið, einki

ov lítið. Henda sogan (ein lítil »saga« !) er skrivað næstan

orðaraðið upp eftir gamla manna sogn. Umframt at vísa

tað samanhangandi í okkara máli frá teim fornu dogunum,
tá ið teir gomlu íslendingar og Føroyingar sogdu sínar sogur

(Sagaer), til henda dagin í dag, vísir tað okkum, hvar vit

skulu leita fyri at lyfta okkara tungumál.

i

i
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